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    وهران

 تفكيـــــك ور�سة �ســـــرية 

لتح�سري اللحم املفروم 
مبـــــــ�اد مــــــ�ســـرطـــــنـــــــة 

خمت�شون يوؤكدون" للو�شط":

 ال�سعب اأخذ زمام املبادرة 
وعلى ال�سلطة ال�ستجابة 

وزير اخل�رجية الرو�شي �شريغي الفروف

نرف�ض التدخل يف ال�ساأن اجلزائري
ط�لبوه بتقدمي ا�شتق�لته

 اأع�ساء الأف�سي� يف اجتماع 
طــــــارئ مـــــع حــــداد 



احلماية  اأم�س م�صالح  اأول  نهار  تدخلت 
املدنية  بتب�صة من اأجل نقل جثة �صخ�س عرث 
عليها داخل مراب منزله العائلي بحي النه�صة 
ببلدية مر�صط والية تب�صة ،و ح�صب م�صادر 

والد ال�صحية البالغ من العمر 34  �صنة تويف 
�صنقا وجد ملقى على االأر�س وحبل ملفوف 
حول رقبته داخل مراب منزله ليتم نقله اإىل 
مب�صت�صفى  بلدية  اجلثث  حفظ  م�صلحة 

مر�صط يف الوقت الذي با�رشت فيه امل�صالح 
الق�صية  يف  حتقيق  بفتح  املخت�صة  االأمنية 

لتحديد اأ�صباب و ظروف الوفاة
ع. ر

970 مليار �سنتيم لال�ستثمار  ال�سياحي 

310 ماليري �سنتيم للنهو�ض 
بالقطاع ال�سياحي بتلم�سان 

 ك�صفت مديرية ال�صياحة لوالية تلم�صان عن ر�صد غالف مايل 

يقدر ب310مليار �صنتيم  من اأجل النهو�س بالقطاع ال�صياحي 

على م�صتوى والية تلم�صان  لتحويلها اإىل قطب �صياحي بامتياز 

، حيث كانت البداية مببا�رشة  تهيئة ثالث مناطق للتو�صع 

ال�صياحي ال�صاطئي بغرب الوالية  ا�صتعجاال ل�صمان اإجناح 

مو�صم اال�صطياف املقبل وهي   مر�صى بن مهيدي و عني 

عجرود و مو�صكاردة  التي يعول عليهم بتخفي�س  ال�صغط 

وحت�صني االأداء  ال�صياحي مبنطقة مر�صى بن مهيدي املعروفة 

عامليا . هذا واأ�صار ذات البيان انه  وبعد االنتهاء من الدرا�صات  

امليدانية  فقد مت االنطالق يف جت�صيد امل�صاريع  ال�صياحية يف 

اقرب االآجال وذلك  ل�صمان ترقية اال�صتثمار املحلي  بقطاع 

ال�صياحة  على م�صتوى والية تلم�صان اأن  ت�صنف �صمن الواليات  

ال�صياحية بامتياز ،وبغية  �صمان جناح املخطط ال�صياحي 

وفتح باب اال�صتثمار للخوا�س فقد مت املوافقة على  28  ملفا 

ا�صتثماريا بقيمة مالية و�صلت اىل 165 مليار دج  وهي امللفات 

التي اأظهر اأ�صحابها جدية يف اال�صتثمار ال�صياحي ، والتي مت 

انتقائها من اأ�صل 44 ملفا مت طرحه على امل�صالح املخت�صة 

اإىل قامت بانتقاء  و درا�صة  امللفات بجديية فائقة  انتهت 
بقبول ملفات 28 م�صتثمرا اظهر جدية العمل .

م.ب

تب�سة

العثور على جثة �سخ�ض متوفيا ببلدية مر�سط

خبر في 
صورة

وايل ورقلة يكثف من خرجاته امليدانية 

مديرون والئيون يعرقلون 
تعليمات احلكومة والوايل

غليزان

�سكان يلل غا�سبون على  
املري ورئي�ض الدائرة 

انتف�س اأول اأم�س الع�رشات من �صكان دواوير الدائرة يلل يف والية غليزان 
على ما اأ�صموه بالتجاوزات اخلطرية و�صيا�صة التهمي�س التي طالت العديد 
البوابة  بغلق  قاموا  الذين  املحتجون  يقول  الت�صيري  �صوء  نتيجة  منهم 
بعيد  احتفاال  يلل  لدائرة  الوالية  وايل  زيارة  اأثناء  وهذا  للبلدية  الرئي�صية 
الن�رش امل�صادف ل19 مار�س املحتجون عربوا للوايل ن�صرية اإبراهيمي عن 
غ�صبهم ال�صديد لت�رشفات املنتخبني وكذا رئي�س الدائرة يف عملية توزيع 
واإعداد القوائم اال�صمية للم�صتفيدين من احل�ص�س ال�صكنية املختلفة �صواء 
اأو ريفية ف�صال على النق�س امل�صجل يف عمليات  كانت ايجارية عمومية 
التنمية حيث ال يزال العديد منم الدواوير يف �صبه عزلة عن العامل اخلارجي 
انعدام  ظل  يف  الكهربائية  املولدات  اأو  ال�صموع  ي�صتعمل  يزال  ما  ومنهم 
للمحتجني  مطوال  ا�صتمعت  التي  الوايل  الت�صغيل  ملف  اإىل  زيادة  االنارة 

اأكدت انها �صتاأخذ جميع االن�صغاالت بعني االعتبار.
ق  م

وهران

 ذوو االحتياجات
 اخلا�سة غا�سبون 

عرب اأم�س، املئات من ذوي االحتياجات خ�صو�صا اأ�صحاب االإعاقات 
غ�صبهم  عن  بوهران،  املائة  يف  مائة  بن�صبة  الذهنية  و  احلركية 
الن�صاط  مديرية  م�صالح  متاطل  ما  بفعل  ال�صديدين  ا�صتيائهم  و 
االجتماعي يف �صب املنح اخلا�صة بهم منذ اأزيد من اأربعة اأ�صهر، و 
املقدرة ب 4000 دج االأمر الذي األقى ب�صالله �صلبا على �صحتهم و 
نف�صيتم من �صمنهم من يعي�صون حياة الغنب و الفاقة و بحاجة ما�صة 
�صندوق  و  جمانا  �رشفها  ميكن  ال  غالبيتها  الثمن  باه�صة  الأدوية 

ال�صمان االجتماعي ال يقوم بتاأمينها و تعوي�صها .
و بلغة االأرقام ك�صف م�صدر م�صوؤول من مديرية الن�صاط االجتماعي 
ل«الو�صط« اأن عدد ذوي االحتياجات على م�صتوى والية وهران يفوق 
5834 معاق ينتظرون حلد كتابة هذه االأ�صطر �صب منحهم الزهيدة ، 

ما يف�رش غ�صب الفئة .
 اأ ب

اأن�سار �سبيبة القبائل م�ستاوؤون من مالل
�صبيبة  فريق  اأن�صار  عربرّ 
غ�صبهم  عن  القبائل 
الت�رشيحات  من  وا�صتيائهم 
النادي  رئي�س  اأطلقها  التي 

�رشيف مالل والذي ا�صتهزاأ 
تطالب  التي  باجلماهري 
التذاكر  اأ�صعار  تخفي�س 
وقال يف ت�رشيحات اإعالمية 

ميلك  ال  الذي  املنا�رش  اأن 
يف  البقاء  عليه  دينار   500
اإىل  التنقل  وعدم  املنزل 
الت�رشيحات  هذه  امللعب، 

رئي�س  من  اال�صتفزازية 
زادت  »الكناري«  ت�صكيلة 
وبني  بينه  االحتقان  ة  حدرّ

اجلمهور القبائلي.

عبد  ورقلة  والية  وايل  االأخرية  الفرتة  يف   كثف 
للوقوف  امليدانية  خرجاته  من  جالوي،  القادر 
التنموية  امل�صاريع  من  جملة  اجناز  وترية  على 
مع  موازاة   ، املواطن  بيوميات  �صلة  لها  التي 
ذلك فقد وجهت اأ�صابع االتهام ملدراء تنفيذيني 
وتوجيهات  احلكومية  التعليمات  بعرقلة  ووالئيني 
الوايل . قام منت�صف االأ�صبوع اجلاري وايل والية 
امل�صوؤول  ب�صفته  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
ميدانية  ،بزيارة  التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
تنموية  مل�صاريع  اأ�صغال  ور�صات  بع�س  لتفقد 
عدل  �صكنات  م�رشوع  �صملت معاينة  بالوالية 
املدر�صة  لزيارة  اإ�صافة  خويلد،  �صيدي  ببلدية 
ملعاينة  قويدر«  �صايفي  االبتدائية»املجاهد 
اإجناز  و  مدر�صي  مطعم  اجناز  اأ�صغال  ور�صات 
اأر�صية ريا�صية بالع�صب اال�صطناعي باملوؤ�ص�صة، 
هذه  خالل  الوالية  على  االأول  الرجل  وقف  كما 

 250 اجناز  على  م�رشوع  امليدانية  الزيارة 
م�صكنا عموميا اإيجاريا ببلدية �صيدي خويلد،اأين 
ملختلف  الربط  و  التهيئة  اأ�صغال  مت  معاينة 

ال�صبكات.
االجتماعية  العقارية  التجزئة  ملعاينة  اإ�صافة 
وزيارة  معاينة  متت  حيث  البي�صاء  عني  ببلدية 

ور�صة بناء منزل الأحد امل�صتفيدين.
ال�رشف  �صبكة  انطالق  اأ�صغال  معاينة  متت  كما 
ال�صحي بالتجزئات و زيارة م�رشوع اجناز جممع 
لقاء  له  كان  كما  ال�صليمانيات  بحي  مدر�صي 
�صيتم  والتي  ان�صغاالتهم  لطرح  املواطنني  مع 
معاجلتها و التكفل بها.  اإىل جانب ذلك فقد وجه 
وايل الوالية عبد القادر جالوي ، تعليمات �صارمة 
لتفعيل  امل�صرتكة  وامل�صالح  املحلية  لل�صلطات 
مثل  اجناز  ل�صمان  الرقابية  االأدوات  من  املزيد 
هذا النوع من امل�صاريع وفقا للمعايري القانونية  و 

التنقية املعمول بها ، مع اإلزام املقاولني باحرتام 
اأجال الت�صليم وفق ما هو من�صو�س عليه يف دفاتر 

ال�رشوط .
م�صوؤولة  م�صادر  اتهمت  فقد  ثانية  جهة  من 
احتجاجية  وعرائ�س  �صكاوى  عن  عبارة  واأخرى 
مرفوعة لل�صلطات املركزية  عدد من املديرون 
خلف  بالوقوف  الفا�صلني  والتنفيذيني  الوالئيني 
وتو�صيات  وتوجيهات  احلكومة  تعليمات  عرقلة 
امللفات  من  عدد  يف  ي�صارع  الذي  الوالية  وايل 
ال�صائكة لوحده من اأجل تفكيك الرتاكمات ، التي 
عجز  ب�صبب   ، حاد  �صداع  للوالية  �صببت  لطاملا 
 ، العقار  قطاعات  على  املبا�رشين  امل�صوؤولني 
معاجلة  يف   ، الرتبية....األخ   ، ال�صحة   ، ال�صكن 
النقائ�س وانتهاج �صيا�صة الهروب اإىل االأمام وفق 

ما اأوردته م�صادرنا .
اأحمد باحلاج 

بن رحمة ودرفلو ي�ساندان �سلمية احلراك ال�سعبي
الدوليان  الالعبان  عربرّ 
اجلزائريان اأ�صامة درفلو و�صعيد 
م�صاندتهما  عن  رحمة  بن 
به  يقوم  الذي  ال�صعبي  للحراك 

العهدة  �صد  اجلزائري  ال�صعب 
ت�رشيحات  ويف  اخلام�صة، 
مبا�رشة  بهخا  اأدليا  اإعالمية 
هواري  مبطار  النزول  عقب 

نحو  للتوجه  الدويل  بومدين 
مركز �صيدي مو�صى وال�رشوع يف 
للمنتخب  التح�صريي  الرتب�س 
اأنهما  الثنائي  اأ�صار  الوطني 

تعرب  التي  بال�صلمية  �صعيدان 
اجلزائريني  مظاهرات  عنها 
بلوغ  متمنيان  الوطن  ربوع  عرب 

الهدف املن�صود منها.
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انتقدوا تعنت ال�سلطة والتم�سك بالتمديد

الأطباء واأ�سالك ال�سحة والطلبة يف م�سريات دعم احلراك
احتج الآلف من الأطباء واأ�سالك ال�سحة، اأم�ض، بالتزامن وعيد الن�سر م�ؤكدين دعمهم للحراك ال�سلمي والتم�سك ب�سرورة تلبية املطالب ال�سعبية ورف�ض التمديد للعهدة 

الرابعة عرب م�سرية من م�ست�سفى با�سا اإىل الربيد املركزي اأين التق�ا مب�سريات الطلبة قادمني عرب �ساحة اأودان، يف حني �سهدت خمتلف وليات ال�طن م�سريات م�سابهة.

 �سارة ب�معزة

ال�صحة  الطبية: ممار�صو  الأ�صالك  وانطلقت 
العمومية واأطباء اأخ�صائيني و�صيادلة وبياطرة 
جتمعوا  الفئات،  وخمتلف  مقيمون  واأطباء 
قبيل العا�رشة �صباحا على م�صتوى �صاحة اأول 
ماي بالقرب من م�صطفى با�صا، حيث رفعوا 
�صعارات »مرحلة انتقالية �صلمية ودميقراطية« 
و«لن نخون اأمانة ال�صهداء ال�صعب لن يرتاجع 
و«20  د�صتور«  دون  حكم  نريد  و«ل  للوراء« 
و«ال�صعب  �صبيطار«  بنيت�ش  ما  حكم  �صنة 
مو�صو�ش ما يقبل�ش 4.5«، وهاتفني ب�صعارات 
»اأنا  تخ�ص�صاته  مبختلف  و�صلميته  احلراك 
للفريو�صات  ل�صنوات عن عالج  �صيديل بحث 
مع  ال�صعب«،  وحدة  هو  والعالج  الع�صباوية 
»عربي،  ب�صعار  ال�صف  وحدة  على  التاأكيد 
قبايلي، مزابي، �صاوي، ترقي ..اأنا جزائري« 
واأنه حراك �صامل بـ«طبيب+ خ�صار + معلم+ 
هم   ... خباز  +ى  حمامي  تاجر+  ممر�ش+ 
اأن  قبل  ال�صعب«،  يف  القوة  الوطن  اأ�صا�ش 
الربيد  باجتاه  م�صرية  يف  التجمعات  تنطلق 

بوعلي  بن  ح�صيبة  خط  طول  على  املركزي 
البي�صاء  ماآزرهم  مرتدين  كبري،  تاأطري  و�صط 
من  لفتات  ورافعني  نقابية  �صعارات  ودون 
مطالب  لتلبية  الدعوة  تت�صمن  الكبري  احلجم 
الكرامة  اأخ �صهيد  اإىل جانب مرافقة  ال�صعب 
ح�صان بن خدة، الدكتور �صليم بن خدة، رافعا 

�صورة اأخيه املرحوم.
 

 الن�سيد ال�طني يطبع 
م�سريات عيد الن�سر

 
ترديد  على  امل�صرية  منظمو  ركز  كما 
وكذا  والأخرى  الفينة  بني  الوطني  الن�صيد 
�صريهم،  ونهج  ال�صفوف  تنظيم  جتديد 
من  م�صاندة  هتافات  امل�صرية  عرفت  فيما 
اأعلى  من  حتيات  وبخا�صة  املواطنني  طرف 
املركزي  بالربيد  تلتحق  اأن  قبل  ال�رشفات، 
قبيل 11 �صباحا، حيث ا�صتمرت الوقفة على 
مدار ال�صبيحة و�صول لبداية الزوال مرددين 

�صعارات احلراك ال�صلمي.

ال�صحة  م�صتخدمي  نقابة  رئي�ش  جهته  من 
خرجوا  اأنهم  اأكد  مرابط  اليا�ش  العمومية 
اأي �صعارات فئوية ودون مطالب فئوية،  دون 
يف  للتحرك  اجلمهورية  رئي�ش  دعا  حني  يف 
باأن  اأكرب  �صمانات  واإعطاء  ال�صليم  الجتاه 
املرحلة النتقالية �صيقودها رجال يثق فيهم 
ال�صعب اجلزائر، موؤكدا ال�صتمرار يف ال�صارع 
م�صيفا  املرحلة،  تلك  بلوغ  عدم  حالة  يف 
لأنه  اجلزائريني  بثقة  يحظى  ل  بدوي  اأن 
اأو�صلونا  الذين  النظام  اأوجه  من  وجها  ميثل 
تكن  مل  اأوجه  ينبغي  احلايل، يف حني  للو�صع 
�صمن ت�صيري �صوؤون البالد ويح�صون بال�صعبية 

وعندما يتم اجللو�ش للتفاو�ش. 
كداد  خالد  النف�صانيني  نقابة  رئي�ش  اأما 
كل  �صمت  امل�صرية  اأن  لـ«الو�صط«  فاأكد 
جاءت  واأنها  ال�صحة  قطاع  واأ�صالك  �رشائح 
باعتبارهم جزء من ال�صعب اجلزائري وفقط 
وبعيدة كل البعد عن العمل النقابي بل جمرد 
عرب  جمعة  كل  ال�صعبي  للحراك  ودعم  تاأكيد 
ال�صلطة  داعيا  الأ�صبوعية،  الفئوية  اخلرجات 

لالإ�صغاء بدل تاأجيل واإطالة الو�صع.

التقت م�صرية  وعلى م�صتوى الربيد املركزي 
عرب  قادمني  الطلبة  مب�صرية  ال�صحة  قطاع 
اجلامعات  خمتلف  من  جتمعوا  حيث  اأودان، 
احلراك  �صعارات  رافعني  والتخ�ص�صات، 
ال�صلمي، والهتاف لتجديد التاأييد الدائم له من 
طرف الأ�رشة اجلامعية بالفتات »نحن طالب 
اجلزائر نحن للمجد بناة فخذوا الأفكار عنا 
واع�رشوا منها احلياة«، و«نعم لال�صتثمار يف 
الكفاءات«، و«ل و�صاية على الطالب ل و�صاية 
على ال�صعب«، يف حني اأكد اأحد الطلبة: اليوم 
الطلبة  خرج  ولذا  القانون  على  تعدي  ن�صهد 
ل�صمان م�صتقبل اأف�صل للجامعة والبالد، واأن 
طالب اليوم هو اإطار امل�صتقبل واإن مت جتاوزه 

�صيتم دو�ش امل�صتقبل.
كما ميز م�صرية الطلبة الذين توافدوا تدريجيا 
اأودان  موري�ش  و�صاحة  املركزي  الربيد  على 
حملهم لالفتات تربز جامعاتهم، وكذا ارتداء 
تخ�ص�صهم،  ومتثيل  الهند�صة خلوذاتهم  طلبة 
اإطار  يف  ت�صب  الفئات  جميع  اأن  التاأكيد  مع 
احلراك ال�صلمي وال�صعبي فقط، واأن ر�صالتهم 
الفئوية هي اإبراز �صوت ال�صعب يف عيد ن�رشه 

19 مار�ش 1962.
اأما من الناحية الأمنية فتوا�صل طابع ال�صلمية 
�صواء من طرف  ال�صعبي،  احلراك  مّيز  الذي 
التي  الأمن  عنا�رش  طرف  من  اأو  املحتجني 
على  حاجز  ت�صكيل  مت  كما  بالتاأطري،  اكتفت 
م�صتوى �صارع حممد اخلام�ش وكذا ديدو�ش 

نحو  متجهة  م�صريات  لأي  تفاديا  مراد 
املرادية مقر الرئا�صة.

الوطن م�صريات  هذا و�صهدت معظم وليات 
والطلبة،  ال�صحة  اأ�صالك  طرف  من  م�صابهة 
وغليزان  تيارت  عرب  ال�صعارات  نف�ش  رافعني 

و�صكيكدة. 

وليات غرب ال�طن

املحامون   والق�ساة يف وقفات  احتجاجية 
اأمام املحاكم واملجال�س 

الق�صائية  �صهدت  املجال�ش 
وحماكم  الوليات الغربية احتجاجات  عارمة 
والق�صاة   والذين  ك�رشوا  واجب  للمحامني 
ال�صعبي  اإىل  احلراك  التحفظ  وانظموا 
لوح  الذي  الطيب  الوزير  براأ�ش  واملطالبة 
القانون  على  م�صوؤولية  الدو�ش  حملوه 
والد�صتور موؤكدين اأن واجب التحفظ يفر�ش 

عليهم الوقوف مع مطالب ال�صعب العادلة  .
الع�رشات  اأم�ش  نهار  تلم�صان  اأقدم  ففي 
على  املحامني  منظمة  حمامي  من 
ق�صاء  جمل�ش  مقر  الحتجاج  اأمام 
ال�صوداء يف وقفة احتجاجية  تلم�صان  باجلبة 
والعمل  والد�صتور  باحرتام  القانون  للمطالبة 
الثانية  وحماية  اجلمهورية  تاأ�صي�ش  على 
وزير  مطالبني  الأخطار  اجلزائر  من 
الأ�رشة  مطالبة  بال�صتقالة  عو�ش  العدل 
التحفظ  موؤكدين  واجب  الق�صائية  باحرتام 
يتحركون  للحقوق  حامني  اأنهم  ب�صفتهم 
حلماية القانون ود�صتور اجلمهورية اجلزائرية 
، وببلعبا�ش خرج املحامون  حاملني الإعالم 
الوطنية ، وطالبوا وزير العدل بالرحيل بحكم 
دعمهم  معلنني  القانون  حماية  عن  انه عجز 
ال�صعب  وهم  اأبناء  ب�صفتهم  ال�صعبي  للحراك 
الذين  والعدل  القانون  بالتدخل حلماية  اأوىل 
اأ�رشة  خرجت  وبتيارت  يدافعون  عنه  ، 
احتجاجية  �صمتها  يف  وقفات  عن  الدفاع 
للمطالبة  واملحاكم  الق�صائي  باملجل�ش 
كل  ب�صفته م�صدر  ال�صعب  اإىل  احلكم  باإعادة 
�صلطة  مطالبني وزير العدل بالتدخل  للحماية 
خرج  ومبع�صكر   ، ال�صتقالة  اأو  القانون 
النظام  برحيل  املحامون  بالفتات  تطالب 
وجت�صيد الإرادة ال�صعبية  ، عو�ش الهروب اإىل 
الأمام ، ونف�ش الأجواء عا�صتها حماكم ولية 
م�صتغامن حيث نادى املحامون  برحيل وزير 

وبغليزان   ، الد�صتور وقوانينه  العدل واحرتام 
ونهاية  القانون  املحامون  حلماية  رافع 
احلكم احلايل واإبعاد حكومة لعمامرة وبدوي 
اأما بولية �صلف فقد اجتمع املحامون يف   ،
دولة  بتج�صيد  احتجاجية  للمطالبة  وقفة 
القانون  ورحيل الوزير الطيب لوح الذي ف�صل 
يف  حتقيق العدل وحماية القانون  اجلزائري 

ود�صتور اجلمهورية من الدو�ش .
واجب  الق�صاة  ك�رش  اآخر  جانب  من 
وقفات  احتجاجية  بالزي  ونظموا  التحفظ 
،و  حمكمة  ندرومة  من  بكل  الر�صمي 
للحراك  دعما  الق�صاء  بتلم�صان  جمل�ش 
القانون  حتكيم  ب�رشورة  ال�صعبي  مطالبني 
الق�صاة  واأ�صار  ، هذا  والعقل وحماية  الدولة 
التحفظ  واجب  ان   ، ممثلهم  خالل  كملة 
ال�صعب  حراك  لدعم  اخلروج  عليهم  يفر�ش 
ت�صدر  وبا�صمه  �صلطة  كل  م�صدر  يعد  الذي 
خرج  جهة  اأخرى  من  الق�صائية،ـ  الأحكام 
وقفة  يف  متو�صنت  عني  بولية  الق�صاة 
احتجاجية باملجل�ش حيث اأ�صار النائب العام 
ال�صكوت  ميكنهم  ل  اأنه  كلمته  يف  �صالح  بنب 
ل  اأن  و ي�صتحيل  التجاوزات  على  كنخبة 
نف�ش   ، العادل  ال�صعب  تدعيم  حراك  يتم 
الأجواء  عا�صها جمل�ش ق�صاء �صيدي بلعبا�ش 
، حيث خرج الق�صاة بقرار اإرجاع احلكم اإىل 
ال�صعب ، ويف مع�صكر اأكد الق�صاة ان اخلروج 
قراراتنا  و  حكمنا  ن�صدر  الذي  ال�صعب  عن 
الق�صاة  رد  وبغيليزان   ، خيانة  يعد  با�صمه 
على  وزير العدل بان واجب التحفظ يلزمهم 
العادلة،  ال�صعب ومطالبه  الوقوف  مع حراك 
م�صتغامن  حماكم  عرفتها  الأجواء  ونف�ش 
وحركة  للق�صاة  احتجاج  �صهدت  التي  و�صلف 

غري عادية مبختلف املجال�ش  .
حممد بن ترار

 طالب�ا ال�سلطة بال�ستجابة ملطالبهم

»املاآزر البي�ساء« تنتف�س يف العا�سمة

لب�ا نداء 05 نقابات  وخرج�ا يف م�سريات من امل�ست�سفيات

قطاع ال�سحة بالوليات الغربية  ين�سم اإىل احلراك ال�سعبي 

الأ�ستاذ اجلامعي حممد لعقاب

على كل الأطراف الرتكيز على كيف تخرج اجلزائر منت�سرة

و  العا�صمة  �صوارع  اأم�ش  �صهدت   
و  املركزي  الربيد  �صاحة  باخل�صو�ش 
اأودان مظاهرات �صخمة لالأطباء  �صارع 
الذي  اجلامعيني  الأ�صاتذة  ،و  الطلبة  و 
فرتة  متديد  �صد  املئات  منهم  �صاركوا 
،مطالبني  وليته  املنتهية  الرئي�ش 

بالتغيري .
اأغلبهم  كانوا  الذين  املتظاهرون  ورفع 
طلبة  وكذلك  الطب  وطلبة  الأطباء  من 
جامعيني و اأ�صاتذة العديد من ال�صعارات 
عهدة  ،ومتديد  الرئا�صيات  تاأجيل  ،�صد 

الرئي�ش املنتهية وليته .
البي�صاء  املاآزر  لأ�صحاب  الكلمة  وكانت 
الذين خرجوا منذ ال�صباح من م�صت�صفى 
�صاحة  نحو  متجهني  با�صا  م�صطفى 
رفقة  تظاهروا  اأين   ، املركزي  الربيد 
،وكذلك  والأ�صاتذة  اجلامعيني  الطلبة 
طلبة الهند�صة ، الذي كانوا ي�صعون فوق 

روؤو�صهم قبعات املهند�صني .

و قد ا�صتمر املتظاهرون لطيلة العديد 
من ال�صاعات يف ترديد عبارات الرف�ش 
اإليهم  ينظم  اأن  قبل   ، الرحيل  وعبارات 
الكثري من املواطنني ، اأعاد اإىل الأذهان 
اأن  ولو   ، ال�صابقة  اجلمعة  م�صريات 
حجمها كان بعيدا عن م�صريات اجلمعة 

.
وواكبت م�صالح الأمن هذه املظاهرات 
 ، تدخالت  اأي  ت�صجيل  دون   ، ال�صلمية 
ماعدا   ، املتظاهرين  مع  ا�صطدام  اأو 
من فتح الطريق اأمام ال�صيارات بعد اأن 
على  املتظاهرين  الطلبة  ح�صود  اأثرت 

حركة املرور .
الطب  وطلبة  الأطباء  تظاهر  ياأتي  و 
احتجاجات  و  مظاهرات  اإىل  لينظم 
العديد من الفئات على غرار املحامني 
هم  ليعربوا   ، ال�صحافيني  و  الق�صاة  و 
العهدة  متديد  رف�صهم  عن  الآخرين 
 ، الرئا�صيات  تاأجيل  و  للرئي�ش  احلالية 

وكذلك ما احتوته الر�صائل الأخرية .
ب�صوارع  املتظاهرون  ر�صم  كالعادة  و 
اإطار  يف   ، جديدة  فنية  لوحة  العا�صمة 
الذي  ،و  ال�صلمي  ال�صعبي  احلراك  هذا 
تناقلته خمتلف و�صائل الإعالم الدولية ، 

بعد اأنطلق يوم 22فيفري ال�صابق رف�صا 
للعهدة اخلام�صة ، ثم رف�ش متديد عهدة 
املطالبة  و   ، عهدته  املنتهية  الرئي�ش 

بتغيريات ترقى لتطلعاتهم .
 ع�سام ب�ربيع 

من  الطباء  الع�رشات  اأم�ش  نهار  اأقدم 
والأطباء  ال�صحة  وال�صيادة  قطاع  وعمال 
اخلروج  على  الغرب  بوليات  النف�صانيني 
من  طالبوا  م�صريات  �صلمية  يف  ال�صارع  اإىل 
خاللها باإرجاع ال�صلطة اإىل ال�صعب واحرتام 
قد  الذي  التعنت  ال�صعبية  وتفادي  الإرادة 

يوؤدي بالبالد اإىل الهاوية
ففي ولية  غيليزان لبى الأطباء وعمال ال�صحة 
م�صرية  وخرجوا  يف  اخلم�ش  النقابات  نداء 
�صلمية  جابت  اأهم �صوارع  الولية  للمطالبة 
ولية  ويف   ، ال�صعب  اإىل  باإرجاع  ال�صلطة 
�صلف خرج الأطباء واملمر�صني يف م�صريات 
املحتجون  خاللها  من  حا�صدة  حمل 
تطالب  التي  الوطنية  وال�صعارات  الرايات 

احلكومة  ومطالبة  ال�صعبي  احلراك  بدعم 
قطاع  عمال  نظم  تيارت  ويف   ، بالرحيل 
املوؤ�ص�صة  من  م�صرية  انطلقت  ال�صحة 
ال�صت�صفائية لأمرا�ش العيون  وجابت ال�صارع 
اإىل  مديرية  الولية  ومنها  نحو  الرئي�صي 
الريجينا مطالبني  نفق  ال�صحة عرب 
ويف   ، للتمديد  وراف�صني  ال�صلطة  برحيل 
من  الأطباء ،واملمر�صني  خرج  مع�صكر 
حا�صدة  م�صرية  يف  امل�صت�صفى  اجلامعي 
جابت  ال�صارع املوؤدي اإىل الولية اأين توقفت 
امل�صرية التي حمل اأ�صحابها �صعارات راف�صة 
برحيل  واملطالبة  الرابعة  ،  العهدة  لتمديد 
خرج  وببلعبا�ش   ، للدولة  ال�صلطة  حماية 
اأطباء م�صت�صفى عبد القادر ح�صاين اجلامعي 

م�صرية  يف  واملمر�صني  ال�صيادلة  مبعية 
لعا�صمة  الرئي�صية  جابت  ال�صوارع  حا�صدة 
بال�صتجابة  احلكومة  املكرة  مطالبني 
لل�صعب وتفادي النزلقات ، وبعني متو�صنت 
يف  زرجب  عمال م�صت�صفى  بن  خرج 
وال�صيادلة  الأطباء  حا�صدة  �صمت  م�صرية 
حاملني  التخدير  وعمال  واملمر�صني 
لل�صلطة  مناوئة  الوطنية  و�صعارات  الإعالم 
�صهدتها  الأجواء  نف�ش   ، بالرحيل  وتطالبها 
اأطباوؤها  يف  خرج  التي  م�صتغامن  مدينة 
م�صرية تلبية  لنداء النقابات الرامي اإىل دعم 
احلراك ال�صعبي  وبتلم�صان انطلقت امل�صرية 
من امل�صت�صفى اجلامعي تيجاين  بحي الأفق 
اأهم  جابت  بعدما  اإليه  وعادت  اجلميل 

الولية  الطب  ومقر  بكلية  ،مرورا  ال�صوارع 
الأطباء  �صملت  حيث  با�صتور  حي  عرب 
امل�صت�صفى  عمال  وخمتلف  واملمر�صني 
الذي لبوا نداء النقابات  الوطنية وخرجوا يف 
م�صرية لدعم احلراك ال�صعبي  مع املحافظة 
 ، بامل�صت�صفى  العمل  من  الأدنى  احلد  على 
هذا وقد طالب الأطباء باإرجاع ال�صلطة اإىل 
الأخطار  من  الوطن  ل�صمان  حماية  ال�صعب 
اخلارجية ، معتربين احلراك ال�صعبي  وتعامل 
م�صالح الأمن معه بالعمل الراقي الذي ابهر 
الذي  ال�صعب  باإمكان  اأن  اأكدا  ، حيث  العامل 
يف  ي�صاهم  ان  الحتجاجات  ح�صارة  اظهر 

بناء الدولة .
حممد بن ترار

حول  لعقاب  اجلامعي حممد  الأ�صتاذ   قال 
تو�صع نطاق احلراك اأن كلما ف�صل احلراك 
واأقل  �رشعة  اأق�صى  يف  مطالبه  حتقيق  يف 
وتفرعت،  املطالب  تنوعت  كلما  التكاليف 
املطالبة  جمرد  من  للتو�صع  دفع  ما  وهو 
ب�صحب اخلام�صة اإىل درجة اإ�صقاط النظام، 
اختالف  لها  ي�صاف  اخلطري،  الأمر  وهو 
الفئات والتي لكل منها مطالب مهنية اأخرى، 
ومن الطبيعي اأن ت�صاف للمطلب ال�صيا�صي 
الرئي�صي ويوؤدي لتعقيد الأمور اأكرث، موؤكدا 
مع  اأكرب  ب�رشعة  ال�صلطة  جتاوبت  كلما  اأنه 

املطلب ال�صعبي كلما خرجنا من النفق باأقل 
الأ�رشار.

ومت�صكه  الرئي�ش  ر�صالة  بخ�صو�ش  اأما 
وا�صحة  ر�صالة  اأنها  فقال  الوطنية  بالندوة 
وي�رش على امل�صي قدما بخ�صو�ش الندوة 
تعديل  اأجل  من  العهدة  ومتديد  الوطنية 
للجمهورية  بالتاأ�صي�ش  اأ�صماه  وما  الد�صتور 
ال�صعب  من  اأنه  اعتربه  ما  وهو  الثانية، 
حتقيق ذلك يف ظل توافد احل�صود الراف�صة 
توافقية  �صخ�صية  غياب  اأن  م�صيفا  لذلك، 
بني احلراك واملعار�صة والنظام باأن وجود 

قائال  م�صتحيل،  اأمر  توافقية  �صخ�صية 
التفاق  يتم  ومل  والر�صل  الأنبياء  حتى  اأنه 
متفقة  الأحزاب  اأن  مو�صحا  بخ�صو�صهم، 
تتفق  مل  لكنها  النظام  تغيري  �رشورة  على 
البحث  اأن  معتربا  موحد،  مر�صح  اأي  حول 
يف  يحرث  كالذي  توافقية  �صخ�صية  عن 
البحر. اأما بخ�صو�صه ت�صوره للحل فقال اأن 
اأو  الرئي�ش  ا�صتقالة  د�صتورية:  حلول  هناك 
ت�صكيل  �صيا�صية:  حلول  اأو  الطوارئ،   حالة 
مبر�صوم  وت�صدر  رغم  مبن  وطنية  ندوة 
تتخذه  قرار  واأول  �صيادة  ولها  رئا�صي 

املوقف  لكن  للرئي�ش  العهدة  متديد  هو 
اجلماهري  طرف  من  وا�صح  بخ�صو�صها 
باأنها لن تر�ش بهذا، وبناء عليه ميكن القول 
ي�صتوجب على  وبالتايل  اأزمة  دخلنا يف  اأننا 
و�صلطة  وحراك  حمللون  الأطراف:  كل 
وبوتفليقة وقايد �صالح باأن يتو�صلوا اإىل اأن 
اجلزائر فق اجلميع، وبدل التفكري يف كيف 
التفكري  جديدة  بجمهورية  بوتفليقة  يخرج 
بكيف تخرج اجلزائر منت�رشة وهو الأ�صا�ش 

بح�صبه.
�سارة ب�معزة 
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منتدى  كونفيدرالية  رئي�س   اجتمع 
  8 مع  املوؤ�س�سات علي حداد  ر�ؤ�ساء 
اجتماع  االف�سيو  يف  لنقابة  اأع�ساء 
باتخاذ  مطالبته  اجل  طارئ  من 
موقف من احلراك ال�سعبي، �يف حالة 
باال�ستقالة  الزامه  قبوله  يتم  عدم 
�االإعالن عن ذلك ر�سميا للراأي العام، 

العامة  اجلمعية  ا�ستدعاء  �سيتم  اأ� 
الإقالته.

االف�سيو  لنقابة  8 اأع�ساء  هدد 
علي  مع  طارئ  اجتماع  االأم�س  يف 
جماعية  حداد  بتقدمي  ا�ستقالة 
م�ساندته  عدم  حالة  يف  املنتدى  من 

للحراك ال�سعبي .

عقد  عن  حداد  علي  اأعلن  حني  يف 
التنفيذي  املجل�س  اأع�ساء  اجتماع  
اجلاري،  مار�س  نهاية  للمنتدى 
تعي�سه  الذي  الظرف  ملناق�سة 

البالد .
بيان  خالل  من  حداد  علي  �قال 
اأع�ساء  بع�س  نز�ال عن رغبة  له »اأنه 

االأف�سيو  مبقر  لقاء  خالل  املنتدى 
الو�سع  مناق�سة  اأجل  من  كان  �الذي 
عقد  االأف�سيو  »قرر  الراهن ،م�سيفا 
اجتماع نهاية �سهر مار�س اجلاري من 
اأجل اإثراء النقا�س �تبادل االآراء حول 

ما تعي�سه البالد.
اإميان لوا�س

علمت » الو�سط » اأنه �سيتم اإ�سدار 
تعليمة اإىل االأمناء العامون بالوزارات 
هذه  بت�سيري  يتكفلوا  اأن  اأجل  من 
الوزارات اإىل اأجل غري حمدد ، �يف 

انتظار ت�سكيل حكومة جديدة .

توجيه  �سيتم  اأنه  م�سادرنا  �قالت 
العامني  لالأمناء  قريبا  تعليمة 
االأخرية  هذه  بت�سيري  بالوزارات 
احلكومي  الطاقم  اأن   � خا�سة   ،

اجلديد مازال مل يتم ت�سكيله .

العامني  االأمناء  تفوي�س  ياأتي   �
ر�سميا  الوزارات  لت�سيري  بالوزارات 
احلكومة  ت�سكيل  اأن  على  كدليل 
اجلديدة مازال غري نا�سج ، �مازال 
ي�ستغرق مدة طويلة ، خا�سة يف هذا 

الوزير  اأن   �  ، اال�ستثنائي  الظرف 
مل  مازال  بد�ي  الدين  نور  االأ�ل 
الوزاري  الطاقم  ت�سكيل  اإىل   ي�سل 

القادم.
ع�صام بور بيع  

طالبوه بتقدمي ا�صتقالته

بعد تاأخر يف ت�صكيل احلكومة اجلديدة

اأع�ساء الأف�سيو يف اجتماع طارئ مع حداد 

نحو تكليف الأمناء العامني ر�سميا بت�سيري الوزارات موؤقتا

بلدية بن فريحة بوهران

منا�سلون يطردون ع�سو هيئة 
التن�سيق لالأفالن علي مرابط 

وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي الفروف

نرف�ض التدخل اخلارجي 
يف ال�ساأن اجلزائري

�سهد التجمع الذي نظمته حمافظة االأفالن 
ح�سيان  الريا�سات  متعددة  بقاعة  الأرزيو 
اأم�س،  اأ�ل  م�ساء  فريحة  بن  ببلدية  طوال 
،حيث  الت�سيري  �سوء   � الفو�سى  من  حالة 
منا�سلي  من  ال�سباب  من  الع�رشات  اأقدم 
العتيد � االإحتاد الوالئي لل�سبيبة اجلزائرية 
اللجنة  رئي�س  �جه  يف  االنتفا�س  على 
�رشة  عي�سى  بن  �رشاكة  للحزب  االنتقالية 
الذي  علي  مرابط  التن�سيق  هيئة  ع�سو   �
ا�سطر ملغادرة القاعة بعد اأن �سادت حالة 

الفو�سى التي خيمت على التجمع .
هيئة  ع�سو  خطاب  املحتجون  رف�س   �
من  عدد  على  النار  فتح  الذي  التن�سيق 
م�سوؤ�لية  اإياهم  حممال  اخلارج  معار�سي 
البالد،  يف  الفتنة  رزع   � ال�سعبي  احلراك 
ليقاطعه املنا�سلون قائلني »ملاذا ال تتحدث 
عن علي حداد � جماعته � �سيدي ال�سعيد« 
لريد علي مرابط غا�سبا اأنا كنت من االأ�ائل 
نهب  رجال  هوؤالء  على  النار  فتحوا  الذين 

املال، � كنت من معار�سي رئي�س املركزية 
ال�سعيد خالل  النقابية عبد املجيد �سيدي 
ثقيال  ملفا  قدمت   �  2014 �سنة  موؤمتر 
مرفقا باالأدلة الدامغة اإىل العدالة ���سفت 
التنفيذي  مكتبه   � ال�سعيد  �سيدي  حينها 

ل«االإيجتيا« بغري ال�رشعي .
� قال مرابط يف ت�رشيح مقت�سب اأنه �سوف 
املنا�سلني  احتجاجات   � مطالب  يرفع 
ما  �سيما  بو�سارب،  معاذ  احلزب  ملن�سق 
اأ�سحاب  من  احلزب  تطهري  مطلب  يخ�س 
املال الفا�سد � منح املنا�سلني احلقيقيني 
املرحلة  هذه  يف  احلزب  ت�سيري  يف  فر�سة 
هيئة  ع�سو  اأن  بالذكر  جدير  الع�سيبة، 
اخلارجية  ال�سوؤ�ن  جلنة  رئي�س  التن�سيق 
باملجل�س ال�سعبي الوطني عبد احلميد �سي 
عفيف قد مت طرده من بلدية م�سيد خالل 
الن�سالية  القاعدة  مع  باملنطقة  له  لقاء 

لالأفالن .
 اأ بن عطية

�سريغي  الر��سي  اخلارجية  �زير  حذر 
زعزعة  حما�الت  مغبة  من  الفر�ف 
رف�س  موؤكدا  اجلزائر،  يف  اال�ستقرار 
يف  خارجي  تدخل  الأي  القاطع  مو�سكو 

ال�سوؤ�ن اجلزائرية الداخلية
�قال الفر�ف، يف موؤمتر �سحفي م�سرتك 
لعمامرة،  رمطان  اجلزائري  نظريه  مع 
يف  االأ��ساع  تطورات  »نتابع  مو�سكو:  يف 
تدخل  اأي  �سد  �نحن  باهتمام  اجلزائر 
اجلزائري  �ال�سعب  اجلزائر،  يف  خارجي 
الد�ستور  على  بناء  م�سريه  يقرر  من  هو 
�اأ�ساف الفر�ف: “�نعول على قدرتهم يف 
ا�ستقرار الو�سع يف هذا البلد ال�سديق، من 
خالل احلوار الوطني على اأ�سا�س احرتام 
احرتام  �بالطبع،  اجلزائري،  الد�ستور 
القانون  ملبادئ  املعنية  االأطراف  جميع 
ذات  �قال  املتحدة  االأمم  �ميثاق  الد�يل 
امل�سوؤ�ل  “�فيما يخ�س تعا�ننا الر��سي 
منطقة  يف  اال�ستقرار  دعم  يف  اجلزائري 
�سمال اأفريقيا، نود اأن ن�سري اإىل اأنه على 
دعم  عاتق  يقع  اأنف�سها  املنطقة  د�ل 
اال�ستقرار يف منطقتهم”، م�سيفا: “�نحن 
من جانبنا على اأمت اال�ستعداد لدعم هذه 
اجلهود �كما قلت �سابقا نقدر تقديرا عاليا 
اجلهود اجلزائرية ال�ساعية حلل االأزمات 
يف الد�ل املجا�رة �من �سمنها ليبيا �لفت 
الفر�ف اإىل اأنه “جتمعنا مواقف م�سرتكة 
االإقليمية  �الق�سايا  املوا�سيع  كل  من 
اإطار  يف  �سواء  املكثف  تن�سيقنا  �نوا�سل 
االأمم املتحدة اأ� اإطار االحتاد االإفريقي 
الوزير  �اأ�ساف  العربية  اجلامعة  اإطار  اأ� 
خمتلفة  اآليات  عندنا  “�توجد  الر��سي: 
اآليات  ذلك  يف  مبا  امل�سرتك  للتن�سيق 
يف  االأمن  جمل�سي  بني  امل�ستمر  التن�سيق 
العمل  ر��سيا �اجلزائر عال�ة على فريق 
اإىل ذلك  اأملعلوماتي �اإ�سافة  حول االأمن 
نلعب د�را هاما يف توفري االأمن �االأمان يف 
اأفريقيا عن طريق التعا�ن  منطقة �سمال 
الع�سكري �الفني �قال نائب الوزير االأ�ل 
رمطان لعمامرة خالل املوؤمتر ال�سحفي 
ثقته  عن  “عرب  الفر�ف  �سريغي  اإن 
على  التغلب  ميكنهم  اجلزائريني  اأن  يف 
�اأننا  بقوتهم  الداخلية  ال�سعوبات  هذه 
امل�ستقبل �  نحو  قدًما  امل�سي  ن�ستطيع 
�سمن  يعملون  �ر��سيا  اأ�ساف »اجلزائر 
الد�لية  �العالقات  املتحدة  االأمم  ميثاق 
�كال البلدين يقفان �سد التدخل اخلارجي 
يف البالد �تابع: »اأجنزنا الكثري يف جمال 
م�ساريع  �اأمامنا  االإ�سرتاتيجية  ال�رشاكة 
كثرية هامة لتعزير العالقات بني البلدين.

املحلل ال�صيا�صي على ربيج  
رو�صيا اأخذت كل الوقت وموقفها 

كان منتظرا
 

اعترب املحلل ال�سيا�سي علي ربيج ت�رشيح 
�زير اخلارجية الر��سي الفر�ف متطابق 
ر��سيا  اأن  اعتبار  على  ننتظره  كنا  مبا 
ر�سمي  موقف  التخاذ  الوقت  كل  اأخذت 
ذات  اأ�ساف  اجلزائر  الأحداث  بالن�سبة 

املتحدث اأن ر�سائل ر��سيا  تتجه لرف�س 
كافة اأ�سكال التدخل االأجنبي يف اجلزائر 
اجلزائر  موقف  تدرك  ر��سيا  اأن  موؤكدا 
�العاملية  العربية  االأزمات  اجتاه  الثابت 
الراف�س للتدخل يف �سوؤ�ن الغري � الراف�س 
�سوؤ�نها  الد�ل يف  تدخل  الوقت  نف�س  يف 
�قال املتحدث اأن هنالك تناغم كبري بني 
االأزمة  بحل  يتعلق  فيما  الدبلوما�سيتني 
االأزمة  املبدئية  الناحية  من  االأقل  على 
اأن جتد حلول �سيا�سية �  ال�سيا�سية يجب 
باأيادي جزائرية � رف�س اأي تدخل اأجنبي 
� اأ��سح اأن الد�ل التي تدخلت يف اأزمات 
العامل العربي اأ�سبحت لدينا معرفة م�سبقة 
بتوجهاتها �اأجندتها ال�سيا�سية كما اعترب 
ذات املتحدث جولة لعمامرة بالعادية يف 
الد�لية  �ال�سيا�سات  �العالقات  االأعراف 
البد  ا�ستثنائية  د�لة مبراحل  عندما متر 
لها من تقدمي ر�سائل تو�سيحية تطمينية 
�سانع  لو�سع  املوقف  �رشح   � لل�رشكاء 
قرارات  اتخاذ  لتفادي  بلدهم  يف  القرار 

خاطئة �سدها  

املحلل ال�صيا�صي �صليم قاللة
ت�صريحات الفروف دبلوما�صية وال 

تعرب عن املوقف الرو�صي

ال�سيا�سي  املحلل  ��سف  اأخرى  جهة  من 
دبلوما�سية  باأنها  الفر�ف  ت�رشيحات 
املوقف  عن  تعرب  �ال  االأ�ىل  بالدرجة 
الر��سي الفعلي � اأ��سح املحلل ال�سيا�سي 
يف ات�سال مع جريدة الو�سط اأن فالدميري 
بوتني مل ي�ستقبل لعمامرة �مل يت�سلم منه 
كان  انه  بحجة  بوتفليقة  الرئي�س  ر�سالة 
خارج ر��سيا بالرغم من اأن زيارة لعمامرة 
مل  ر��سيا  اأن  الفر�ف  من  بطلب  كانت 
تدر�س  الزالت   � النهائي  قرارها  تتخذ 
بالن�سبة   � اجلزائر  الو�سع يف  م�ستجدات 
جاءت  جولته  قال  اأن  لعمامرة  جلوالت 
ت�رشيحه  ح�سب  هذا   � الد�ل  لتطمني 
من  اأ�ل  هو  الفر�ف  �سخ�سيا ال�سيد 
الد�ل  تفهم  عدم  يعني  ما  هذا   � تفهم 
لعمامرة  ت�رشيحات  االأخرى ���سف 
لعمامرة  ت�رشفات  باملتناق�سة �اأ�ساف 
االهتمام   � االعتناء  عليه  كان   � خاطئة 

بالداخل اأكرث من اخلارج

رحابي عبد العزيز
ت�صريح رو�صيا غري مقبول  

العزيز  عبد  ال�سابق  الدبلوما�سي  قراأ   �
رحابي على اأنها تدخل يف �سوؤ�ن اجلزائر 
�سوؤ�ننا  يف  تدخل  اأي  نقبل  ال  قال   �
على  من�سور  يف  رحابي  الداخلية �قال 
“حًقا  الفاي�سبوك  على  الر�سمية  �سفحته 
يجب  ال  �لكن  �حليف  �سديق  بلد  ر��سيا 
اأن تتدخل يف �سوؤ�ننا الوطنية بتاأييد خطة 
االأ�سا�سي  اخلطر  تثمل  التي  بوتفليقة 
اإرادة  مب�سادرة  اجلزائر  ا�ستقرار  ل�رشب 

ال�سعب
ف.ن�صرين

بن عبو
 مطالب ال�صعب معقولة وال 

تتناق�س مع الد�صتور

بن  فتيحة  القانونية  اخلبرية  اعتربت 
باال�ستجابة  ال�سلطة مطالبة  باأن  عبو 
ملطالب احلراك ال�سعبي، م�سرية باأن 
مطالب ال�سعب معقولة �منطقية  �ال 

تتناق�س مع الد�ستور.
�اأ��سحت بن عبو يف ت�رشيح خ�ست 
مطالب  باأن   « »الو�سط  جريدة  به 
اإطار  يف  يدخل  ال�سعبي  احلراك 
باأنه  مربزة  الد�ستورية،  ال�رشعية 
للمطالبة  اال�ستجابة  ال�سلطة  على 
باعتبارها  ال�سعب،  الأغلبية  العقالنية 
عدم  اإىل  كلها  تدعو  �سعبية  مطالب 

خرق الد�ستور على حد قولها  
تاأجيل  قرار  املتحدثة  �انتقدت 
الرئا�سيات �الند�ة الوطنية اجلامعة، 
الدميقراطي  امل�سار  »اإلغاء  قائلة 
خرق للد�ستور اأدخل اجلزائر يف اأزمة 
م�سطنعة، كما اأن الد�ستور ال يحتوي 

على مر�سوم الند�ة الوطنية ».

عامر خبابة
الندوة وطنية القت رف�صا 

�صعبيا كبريا

من جهته اخلبري القانوين عامر خبابة 
خيارين  اأمام  ال�سلطة  باأن  اأ��سح   ،
ال�سعبي،  احلراك  ا�ستمرار  ظل  يف 
الد�ستور  من   1012 املادة  تفعيل  اإما 
�اإعالن �سغور املن�سب �الذهاب  اإىل 
�تكليف  اأ�سهر   3 انتخابات يف ظرف 
اخليار  اأ�  بالرئا�سة،  االأمة  جمل�س 
ر�سائله  يف  الرئي�س  عنه  اأعلن  الذي 
ند�ة  �هي  االأمة  اإىل  �جهها  التي 
ال�سلطة  فيها  حت�رش  جامعة  �طنية 
االأحزاب   � � اجلمعيات  املعار�سة   �

�جميع اأطياف املجتمع.
الثاين  اخليار  اأن  خبابة  عامر  �اأ�سار 
�طنية  ند�ة  اإىل  الذهاب  بخ�سو�س 

مو�سحا  كبريا،  �سعبيا  رف�سا  القت 
تغيري  مبطالب  مبتم�سك  ال�سعب  بان 
انتقالية  مرحلة  اإىل  �الذهاب  النظام 
�سخ�سية  عليها  ت�رشف  حقيقية 
م�ستقلة �نظيفة الوزن، كما يتم تعديل 
تقيد  التي  املواد  �اإلغاء  الد�ستور 
نظيفة  انتخابات  �تنظيم  احلريات، 

� �سفافة .
 

بن �صريط 
تعيني ممثل للحراك 

حماولة  لاللتفاف على مطالب 
احلراك ال�صعبي

بن  ال�سيا�سي  املحلل  جهته  من 
اأمام  ال�سلطة  باأن  اأ�سار  �رشيط، 
يف  اجلزائر  تعرفه  مل  �سعبي  حراك 
اأ�  التعداد  حيث  من  �سواء  تاريخها 
باأن  معتربا  املرات،  عدد  حيث  من 
ال�سلطة ال متلك زمام املبادرة �عليها 

اال�ستجابة الإرادة ال�سعب .
خ�س  ت�رشيح  يف  �رشيط  بن  �اعترب 
به »الو�سط« بان ال�سلطة فقدت زمام 
احلراك  ا�ستمرار  ظل  يف  املبادرة 
ال�سعبي الذي يطالبها برتك ال�ساحة � 
باأن  لل�سعب، مربزا  ال�سيادة  ا�سرتجاع 
بتاأجيل  املتعلقة  االأخرية  القرارات 
الرئا�سيات � الذهاب اإىل ند�ة �طنية 

 � للمرا�غة  ال�سلطة  من  حما�لة  هي 
ملطالب  لاللتفاف  اأكرث  الوقت  ربح 

احلراك ال�سعبي
على  املتحدث  اأكد  اأخر،  �سياق  �يف 
احلفاظ   � احلراك  ا�ستمرار  �رش�رة 
احلراك  بان  م�سريا  عفوتيه،  على 
ي�ستطيع  الال   � جهة  الأي  الينتمي 
ممثل  تعيني  باأن  مو�سحا  تبنيه،  اأحد 
جمانية  اإعطاء  مبثابة  للحراك 
ممثليه  �ا�ستدراج  الختزاله  لل�سلطة 

باأ�ساليب خمتلفة .  
 

اأحمد �صادوق
ال ميكن للنظام  احلايل 
االإ�صراف على  االنتقال 

الدميقراطي 

بد�ره رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
تبا�رش  على  ال�سلطة  باأنه  حم�س 
املعار�سة  مع  حقيقي   � جدي  حوار 
عن  بعيدا  للحراك  احلية  القوى   �
 � اأقرر  اأنا  �عقلية  الو�ساية  ذهنية 
انتم ت�ستجيبون، معتربا باأنها يف حالة 
تخطو  اأن  للحوار   ميكنها  فتحها 
حلحلة  اجتاه  يف  ال�سحيحة  اخلطوة 
التي  الطريق  خارطة  ر�سم   � االأزمة 

يطالب بها ال�سعب .
به  خ�س  ت�رشيح  يف  �ساد�ق  �قال 

هذه  ت�رشف  اأن  يعقل  ال  الو�سط  » 
احلكومة احلالية على مرحلة التحول 
يتم  اإمنا   � �االنتقال  الدميقراطي، 
حتوز  �سخ�سيات   � جهات  اختيار 
اأن  ينبغي  اأنه  كما  ال�سعب  ثقة  على 
حتذر ال�سلطة من اأي حما�لة لالتفاق 
تغيري  اإىل  الذهاب   � املطالب  على 
عميقة،  اإ�سالحات  بال  االأ�سخا�س 
من  اأي�سا  حتذر  اأن  ينبغي  اأنه  كما 
فتح اأي فر�سة للتدخل االأجنبي مهما 

كانت نواياه ».
 

اأحمد الدان
البد من اإدارة جماعية ملرحلة 

انتقالية حقيقية

اقرتح رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
من  للخر�ج  الدان  اأحمد  البناء 
ا�ستنفاذ  البلد  تعي�سها  االأزمة  التي 
عن  �البحث  الد�ستورية  احللول 
جماعية  الإدارة  توافقية  �سخ�سيات 
توؤ�س�س  انتقالية ق�سرية جدا  ملرحلة 
بعدها  ال�رش�ع   �، نزيهة  النتخابات 
طرف  من  الد�ستوري  التعديل  يف 
منتخبة  �موؤ�س�سات  منتخب  رئي�س 
لر�سم  توؤهلها  التي  ال�رشعية  متتلك 
ال�سعبي  لال�ستفتاء  �تقدميه  الد�ستور 
ت�رشيف  حكومة  على  التوافق  مع 
اأعمال �جلنة م�ستقلة لالإ�رشاف على 

االنتخابات كلها.
�اعترب املتحدث حما�لة الوزير االأ�ل 
 ، احلوار مع جمموعة من اجلمعيات 
يف  احلراك  ،  على  التفاف  بداية 
للف�سل  اخلطوة  تتجه  هذه  باأن  حنب 
يجدد  ان  اجلميع  �على  بدايتها  من 

��سائله ب�سكل يتجا�ب معه ال�سعب
االأخرية  القرارات  املتحدث  �انتقد 
للرئي�س، قائال »اأعتقد اأن االإجراءات 
للمطالب  ا�ستجابة  هي  االأخرية 
لتغيري  كانت حما�لة  ،�لكنها  ال�سعبية 
اآخرين �هذا  االأ�سخا�س مكان  بع�س 
اأكرث  يعقده  بل  امل�سكل  يحل  ال 
ال  التي  احلكومة  مو�سوع  �خا�سة 

يفهم ال�سارع مطلقا ».

خمت�صون يوؤكدون« للو�صط«:

اإميان لوا�س

ال�سعب اأخذ زمام املبادرة 
وعلى ال�سلطة ال�ستجابة

.        ال�سلطة مطالبة بال�ستجابة ملطالب احلراك ال�سعبي
.         اإلغاء امل�سار الدميقراطي خرق للد�ستور 

.        تعيني ممثل للحراك اإجها�ض له
اأجمع خمت�صون ونا�صطون �صيا�صون باأن ال�صلطة ال متلك خيارات كثرية الحتواء مطالب احلراك ال�صعبي، مو�صحني باأنه على 

ال�صلطة اال�صتجابة ملطلب ال�صعب تفاديا الأي انزالقات ميطن اأن تهدد اأمن وا�صتقرار البالد وتفتح باب نحو املجهول
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هل يعلم امللياردير مهري ما يجري يف موؤ�س�سته؟

اكت�ساف ثغرات مالية بوحدة الغرب ل�سركة »بيب�سي« 
 .   رئي�س املقاطعة ي�ستقيل بوهران     .       ن�ساط �سركتني يف مقر اإجتماعي واحد 

.      وزارة العدل تفتح حتقيقا و تاأمر بت�سوية و�سعية املوزعني احل�سريني

م٫�س

اخلالف  خ�ضم  يف  التطورات  هذه  ت�أتي 
الق�ض�ئي بني موزعني ر�ضمني  ،و  الق�نوين 
متع�قدين بعقد مفتوح منذ عدة �ضنوات، 
و الذي يط�لب فيه املعني�ن ب�لعقد لإيج�د 
الكثري  اأ�ض�ل  الذي  ال�ض�ئك  للملف  ت�ضوية 
�ضنوات   8 مرور  من  ب�لرغم  احلرب،  من 
مرت عليه، حيث �ضبق و اأن تدخلت الني�بة 
دي�ضمرب  ب�ضهر  وهران  ق�ض�ء  مبجل�س 
اأودعه�  �ضكوى  اإثر  ذلك  و   2017 �ضنة  من 
املوزع املدعو » �س ه« لوزارة العدل رفقة 
قرائن  على  تدل  دامغة  اأدلة  يحوي  ملف 
جت�ريني  �ضجلني  و  �رشكتني  بتواجد  تفيد 
الجتم�عي  املقر  نف�س  يف  خمتلفني 
ال�ضن�عية  ب�ملنطقة  الك�ئن  لل�رشكة 
تدعى  »اأطل�س  الأوىل  ال�رشكة  و  ال�ض�ني�، 
بوتلينغ  »اأطل�س  �رشكة  والث�نية  للغرب« 
يثبت  م�  اأي�ض�  قدم  كم�  كوربرا�ضيون« 
على  اجلواب  يف  الت�رشيح�ت  يف  تن�ق�س 
و  ال�ض�ني�  من  كل  املح�كم  روؤ�ض�ء  اأوامر 
تعر�س  التي  احليلة  وك�ضف  بومردا�س، 
له� من طرف ال�رشكتني للتخل�س من عقد 
حمدد  غري  املوثق  التج�ري   ال�رشاكة 
الغرب  اأطل�س  ب�رشكة  يربطه  الذي  املدة 
حلد  ع�دية  ب�ضفة  ن�ض�طه�  تزاول  التي 
كت�بة هذه الأ�ضطر . اأين �ضبق و اأن ك�ضف 
حتل  �ضوف  اأنه�   2012 م�ي  يف  م�ضوؤوله� 
»اأطل�س  تدعى  �رشكة  اإىل  العقد  وب�عت 

بوتلينج كوربرا�ضيون »، ليتبني عقب مرور 
من  للتخل�س  حيلة  جمرد  �ضنوات  اأنه� 
حمدد  غري  اأنه  وخ��ضة  العقد  التزام�ت 

املدة اأي انه �ض�ري املفعول  حلد الآن .
ل�رشكة  احل�رشي  املوزع  ن��ضد  و  هذا 
ال�ضلط�ت  �س«  ه   « املدعو  »بيب�ضي« 
العلي� يف مقدمته� وزارة التج�رة، للتدخل 
امل�ضتعجل لإن�ض�فه من م� و�ضفه ب�حلقرة 
من8  اأزيد  منذ  له  تعر�س  الذي  الظلم  و 
�ضنوات  من قبل م�ضري �رشكة ت�بعة لرجل 
جياليل  املعروف  امللي�ردير  الأعم�ل 
ر�ض�لة  املعني  وجه  بوهران،كم�  مهري 
ملمح�  ع�ئلته  و  نف�ضه  الأعم�ل  لرجل 
من  يقومون  مل�  �رشك�ته  م�ضريي  لإخف�ء 
القت�ض�ديني  جت�وزات يف حق املتع�ملني 

معهم. 
الذي  احل�رشي  املوزع  م�ضكلة  تعود  و 
�رشكة  مع  املدة  حمدد  غري  عقد  له  ك�ن 
اأطل�س  ب«  تدعى  م�ضوؤولية حمدودة  ذات 
 1 رقم  الوثيقة  تظهره  ح�ضبم�  الغرب« 
منه�،هذه  ن�ضخة  على  اجلريدة  حتوز 
ال�رشكة املتخ�ض�ضة يف توزيع امل�رشوب�ت 
اجلزائري  الغرب  يف  »بيب�ضي«  الغ�زية 
العقد  ف�إن  الثقيل  للملف  اإ�ضتن�دا  و  حيث 
ملكيته�  تعود  التي  ال�رشكة  هذه  بني  اأبرم 
لرجل الأعم�ل جياليل مهري،و اأبرم العقد 
بت�ريخ 18 فيفري 2011،على اأ�ض��س توزيع 
امل�رشوب�ت ب�ضفة ح�رشية بولية وهران، 
ح�ضبم�  املدة  حمددة  غري  زمنية  ومبدة 

مت  و  الإتف�قية  عقد  من   14 امل�دة  تن�س 
الت�ضديق عليه� ب�لتع�قد بوا�ضطة الرتا�ضي 
اإجتم�ع  عقب  خ«  »ع  ال�رشكة  ممثل  مع 
وك�لة  ومنحه  ال�رشكة  اأع�ض�ء  ممثلي 
الأعم�ل  رجل  عن  ب�لوك�لة  العقد  لإبرام 
مت  مهري،و  جم�ل  اإبنه  و  مهري  جياليل 
توا�ضل العمل ب�ضورة ع�دية لغ�ية مبو�ضوع 
ليتف�جئ  العقد لغ�ية ت�ريخ 2 م�ي 2012، 
اإعالمه من قبل  املت�رشر بغلق ال�رشكة و 
ال�رشكة مت حله�  ذكره،ب�أن  �ض�لف  امل�ضري 
و  اأخرى  �رشكة  مع  للتع�قد  عقده  حول  و 
كوربري�ي�ضن«،وهن�  بوتلنق  »اأطل�س  هي 
املع�ن�ة  رحلة  بداأت  املتحدث  ي�ضيف 
و  ع�ئلته  رفقة  �ض�ئع�  نف�ضه  اليوم  ليجد 
التي  للوث�ئق  اإ�ضتن�دا  ،و  اخلم�ضة  اإخوته 
عقده  بيع  عملية  »الو�ضط«،ف�إن  بحوزة 
متت بت�ريخ 7 م�ي من �ضنة 2012 من دون 
عقد  و  التج�ري  للق�نون  وهو خرق  علمه 
خم�لفته  عن  املربمة،ن�هيك  التف�قية 
لن�س امل�دة 106 من الق�نون املدين التي 
لكن  املتع�قدين.  �رشيعة  العقد  ب�أن  توؤكد 
بعده� اإكت�ضف املوزع احل�رشي اأن م� قيل 
و  للعدالة  ليتوجه  ل غري  له جمرد حت�يل 
حتديدا و ب�أمر من رئي�س حمكمة ال�ض�ني� 
بوهران �ض�حبة الإخت�ض��س الإقليمي كون 
مهري  جياليل  ل�رشكة  الإجتم�عي  املقر 
تقع ب�ملنطقة ال�ضن�عية ال�ض�ني�،حيث اأمر 
رئي�س املحكمة بتو�ضيح و �ضعية الع�ر�س » 
ه �س«،و حمل اإعراب العقد املربم ح�ضبم� 

اجلريدة،  بحوزة  التي  الوثيقة  عليه  تن�س 
ليكون الرد من قبل رئي�س م�ضلحة ال�ضوؤون 
كوربري�يي�ضن«  بوتلنق  »لأطل�س  التج�رية 
اأن ال�رشكة الأوىل مت حله� و املقر احل�يل 

يعود لهذه الأخرية. اأ بن عطية

تفجرت ب�سركة »بيب�سي« للم�سروبات الغازية و التي ميلك العالمة احل�سرية لرتويج امل�سروب باجلزائر رجل الأعمال امللياردير املعروف جياليل مهري، ف�سيحة مدوية 
جديدة و املتمثلة يف اكت�ساف جملة من التجاوزات و الثغرات املالية بوحدة الغرب باملنطقة ال�سناعية لل�سانيا بوهران، حيث مت توقيف رئي�س مقاطعة الغرب » م ي« عن 
مهامه و فتح حتقيق داخلي من قبل املدير العام للوحدة الرئي�سية باملنطقة ال�سناعية الرويبة بالعا�سمة، الذي اأ�سدر قرارا بتعيني رئي�س مقاطعة جديد و اأمني خمزن  و 

م�سوؤول املبيعات ، يف حني اأكد رئي�س املقاطعة »يا�سر منري« يف ت�سريح ل«الو�سط« اأنه ا�ستقال من من�سبه لدوافع عملية  بحتة .



املواطنني  من  الع�رشات  نا�شد 
القاطنني باأحياء بلدية ورقلة على 
غرار بني ثور ، املخادمة ، اأحمد 
و  و 700 م�شكن   400 ،320 ، متام 
باخلفجي  املعروف  الن�رش  حي 
لهم  ت�رشيح  الواحات يف  بعا�شمة 
ال�شلطات   ،« »الو�شط  يومية  مع 
عملية  الت�رشيع  ب�رشورة  املحلية 
الأ�شمية  القوائم  على  الإفراج 
للم�شتفيدين من ح�شة 4000 قطعة 
اأر�ض �شاحلة للبناء احل�رشي غري 
�شاأنه  من  ما  وهو   ، املدعمة 
اأن يخفف  ح�شب ذات املتحدثني 
على طالبي  املتزايد  ال�شغط  من 
اليجاري  الجتماعي  ال�شكن 
وجه  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
يف  الكبري  التاأخر  من  املت�رشرين 
العقارية  التجزئات  على  الإفراج 
مبا�رش  نداء  الواحات  بعا�شمة 
جالوي  القادر  عبد  الولية  لوايل 
على  الأول  امل�شوؤول  ب�شفته 
اإيجاد  اأجل   من  التنفيذية  الهيئة 
الإجراءات  لت�رشيع  جذرية  حلول 
بها  املعمول  الإدارية  والرتتيبات 
على  الإفراج  عملية  ت�شبق  والتي 
للم�شتفيدين  الأ�شمية  القوائم 
ال�شاحلة  الأرا�شي  قطع  من 

 . املدعمة   غري  احل�رشي  للبناء 
العقارية  التجزئات  وبخ�شو�ض 
ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض  اأكد  فقد 
البلدي ببلدية ورقلة بوبكر عزي يف 
ت�رشيح �شحفي �شابق له مع يومية 
»الو�شط«،  اأنه بف�شل املجهودات 
وعلى  الولئية  لل�شلطات  اجلبارة 
راأ�شها امل�شوؤول الأول على الهيئة 
 ، جالوي  القادر  عبد  التنفيذية 

من  البلدية  ح�شة  رفع  مت  فقد 
قطعة   4000 اإىل  قطعة   1000
احل�رشي  للبناء  �شاحلة  ار�ض 
تخ�شي�ض  مع  مدعمة  وغري 
التكلفة املالية لها يف اإطار القيام 
بعمليات التهيئة احل�رشية وربطها 
واملرافق  ال�شبكات  مبختلف 
اأمل  على  وال�رشورية  اخلدمات 
بتطبيق  دفعات   04 وعلى  توزيعها 

مبدا ح�شب الأولويات والمكانات 
املتاحة . ويف مو�شوع مت�شل فقد 
املحلي  لل�شاأن  متابعون  اقرتح 
�رشورة  ورقلة  الولية  بعا�شمة 
الإفراج على ح�شة قطع الأرا�شي 
املتزايد  الطلب  لتقلي�ض  م�شبقا 
بالن�شبة  ال�شحيحة  احل�شة  على 
اليجارية  الجتماعية  لل�شكنات 

العمومية .

تف�شي  مترنا�شت  مدينة  ت�شهد 
التي  »الفرود«  ل�شيارات  رهيب 
�شائقي  ن�شاط  تهدد  اأ�شبحت 
الأمر   ، بالزوال  الأجرة  �شيارات 
الذي اأثار حفيظة اأ�شحاب  النقل 

احل�رشي .
�شائقي  من  الع�رشات  نا�شد   
�شيارات الأجرة ال�رشعية بعا�شمة 
الولية مترنا�شت ، يف ت�رشيحات 
  « »الو�شط  جريدة  مع  لهم 
امل�شوؤولة  و  املحلية  ال�شلطات 
 ، بالولية  النقل  قطاع  على 
لنت�شال  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
الفو�شى  حجم  من  النقل  قطاع 
التي يتخبط فيها ، ب�شبب النت�شار 
الذين  »الفرود«  ل�شائقي  الفظيع  
قوت  يف  يزحمونهم  اأ�شبحوا 
الذي  الأمر   ، –ح�شبهم-  يومهم 
ولد حالة من ال�شتياء  الكبري لدى 
بالدخول  هددوا  الذين  حمدثينا 
مقر  اأمام  احتجاجية  حركة  يف 

الولية وذلك يف حالة ما مل يجد 
نهاية  قبل  �شاغية  اإذانا  مطلبهم 
ال�شدا�شي الأول من ال�شنة اجلارية 
ربط  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ،
املتابعون لل�شاأن املحلي  الفو�شى 
 ، النقل   قطاع  فيها  يتخبط  التي 
بال�رشاعات املحتدمة بني املدير 
واملوظفني  بالنيابة  للنقل  الولئي 
من  العديد  يف  دخلوا  الذين 
املنا�شبات يف حركات احتجاجية 
للمطالبة برحيله لتبقى حالة املد 
واجلزر متوا�شلة اإىل غاية ت�شجيل 
ال�شلطات  من  جادة  ا�شتجابة 
الو�شية جلملة الن�شغالت العالقة 
احل�رشي  النقل  �شيارات  ل�شائقي 
غاية  اىل  فيها  الف�شل  اأجل  التي 
التو�شل لأر�شية توافق بني الإدارة 
ح�شب  املحتقنني،   املوظفني   و 

املعلومات الأولية املتوفرة .
�أحمد باحلاج

 ، اجلاري  الأ�شبوع  بحر  متكنت 
يف  املتخ�ش�شة  الأمن  م�شالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
عني  الإدارية  باملقاطعة  التهريب 
اكت�شاف  من   ، بتمرنا�شت  قزام 
املواد  لتخزين  �رشي  م�شتودع 
لدولة  تهريبها  قبل  الطاقوية 

النيجر وفق ما اأوردت م�شادرنا .
»الو�شط  لـ  حملية  م�شادر  ك�شفت 
بكتيبة  متنقلة  اإقليمية  فرقة  اأن   «
قد متكنت  كانت  الوطني   الدرك 
ليلة الأحد اإىل الأثنني من الأ�شبوع 
م�شتودع  اكت�شاف  من   ، احلايل 
�رشي باملنطقة امل�شماة �شحراء 
عن  كلم   800 احلدودية  اميقزي  
ولية مترنا�شت ، اأين �شبط بداخله 
بنوعيه  الوقود  من  لرت    20400
لـ  بالإ�شافة  والبنزين  املازوت 
جيبيا�ض  نوع  من  �شاحنات    03

املواد  تهريب  يف  ا�شتغاللها  يتم 
الطاقوية  ملدينتي اقاديز وطاوى 
جنوب دولة النيجر ، ليتم م�شادرة 
ملفت�شية  وت�شليمها  املحجوزات 
بعني  اجلزائرية  اجلمارك  اأق�شام 
قزام ،مع فتح حتقيق اأمني معمق 
لك�شف  املذكورة  احلادثة  يف 
تفتي�ض  حملة  �شن  مع  مالب�شاتها 
املحاذية  للجبال  النطاق  وا�شعة 
للموقع املداهم ح�شب املعلومات 
فقد  ذلك  مع  موازاة    . املتاحة 
املخت�شة  الأمن  م�شالح  �شددت 
اخلناق على جميع الطرق املوؤدية 
جماح  لكبح  احلدودية  للمعابر 
ادخلوا  الذين  املهربني  ن�شاط 
ب�شبب  خانقة  اأزمة  يف  الولية 
مادة  توفري  يف  احلا�شل  التذبذب 

الوقود ل�شهرين كاملني .
�أحمد باحلاج

الولية  امن  رئي�ض  لتعليمات  تنفيذا 
باأدرار النا�شة على حماربة كل ما يخل 
بالنظام العام ويهدد ال�شكينة العامة، 
بامل�شلحة  ال�رشطة  قوات  با�رشت 
الولئية لالأمن العمومي حملة وا�شعة 
م�شتوى  ادرار، على  مبدينة  النطاق 
�شد  الطرق،  وملتقيات  مفارق 
م�شتعملي الدراجات النارية، وح�شبما 
اأفاد به بيان خللية الإعالم و الت�شال 
الأمن  اخلارجية مبديرية  والعالقات 

حتويل31دراجة  باأدرار   الوطني 
لأ�شباب  الأحجام  خمتلف  من  نارية 
ال�شجيج  اإ�شدار  اأهمها  خمتلفة 
الوثائق  انعدام  املواطنني،  واإزعاج 
لتخاذ  الولية  اأمن  حظرية  اإىل  ـ 

الإجراءات القانونية املنا�شبة.
هذه العملية ل زالت م�شتمرة بهدف 
�شالمة  و  �شكينة  على  احلفاظ 

املواطنيني بني حني واأخر.
�أحمد باحلاج

تعالت �الأ�سو�ت ببلدية ورقلة من �أجل �ملطالبة باالإ�سر�ع يف �الإفر�ج عن �لقو�ئم �ال�سمية للم�ستفيدين من 
4000 قطعة �ساحلة للبناء �حل�سري، مو�ز�ة مع ذلك تو��سل �ل�سلطات �ملحلية �تخاذ �الإجر�ء�ت و�لرتتيبات 

�الإد�رية �لتي ت�سبق عملية �لتوزيع .

للتخفيف من �لطلب �ملتز�يد على منط �ل�سكن �الجتماعي 

�أحمد باحلاج 

مطالب بالإ�سراع يف الإفراج 
على  4000قطعة اأر�ض بورقلة 

اأ�شبحت النقاط ال�شوداء امل�شجلة 
املقاطعتني  بني  الرابط  بالطريق 
املنيعة    - �شالح  عني  الإداريتني 
كلم     400 م�شافة  على  املمتد    ،
يوميات   يوؤرق  هاج�شا  ت�شكل 
املرعب  الرتفاع  ب�شبب  مرتاديه 
حلوادث  املرور املميتة .  نا�شد 
الطريق  م�شتعملي  من  العديد 
الرابط بني املقاطعتني الإداريتني 
و  غرداية  بوليتي  املذكورتني 
املعنية  ال�شلطات   ، مترنا�شت 
لإ�شالح  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
يف  املوجودة  ال�شوداء   النقاط 

اأجزاء كبرية به ، على غرار م�شافة 
عني  اإىل  �شالح  عني  من  كلم   90
كلم من   60 لـ  بالإ�شافة   ، احلجاج 
املنطقة  باجتاه  الأخرية  هذه 
بهدف  وذلك   ، خلري�شبة  النفطية 
املقلق  الرتفاع  من  التخفيف 
التي  و  املميتة،  املرور  حلوادث 
لطاملا �شكلت خطرا حقيقي على 
حياة الناقلني العموميني واخلوا�ض 
الطرقات  امن  �رشايا  اأن  بدليل   ،
قد  كانت  الوطني  الدرك  مب�شالح 
�شجلت خالل ال�شنة املن�رشمة 29 
م�رشع  خلف   ، اليم  مرور  حادث 

بجروح  اإ�شابة77   و  �شخ�شا   16
اأرجعت  حيث   ، اخلطورة  متفاوتة 
ذلك  الأمنية  املحا�رش  غالبية 
للنقطتني  املزرية  الو�شعية  اإىل 
املذكورتني ،اأين  و�شف املتابعني 
رقم  الوطني  الطرق  ال�شاأن  لذات 
التي  باملقربة  الذكر  ال�شالف    01
العديد من  اأرواح  اأ�شبحت حت�شد 
رئي�ض  قال  جهته  من    . مرتاديه 
وفعاليات  اجلمعوية  احلركة 
الكبري  باجلنوب  املدين  املجتمع 
ت�رشيح  يف   ، تقار  القادر  عبد 
مقت�شب له مع جريدة »الو�شط  » ، 

اأن جميع عمليات الرتميم وال�شيانة 
التي تدعم بها هذا الطريق بهدف 
الق�شاء على النقاط ال�شوداء التي 
  1088 الإجمايل  عددها  يفوق 
�شيا�شة  اأجه�شتها    ، �شوداء  نقطة 
الواقع  عرت  التي  الربيكولج 
التقلبات  ب�شبب  املخزي  التنموي 
عن  الناجمة  الأخرية  اجلوية 
الأمطار الطوفانية و الرياح العاتية 
، حيث اأن مثل هكذا حالت  غ�ض 
يقول حمدثنا كانت لها انعكا�شات 

�شلبية على خزينة املال العام   .
�أحمد باحلاج

اأفاد بيان خللية الإعالم والت�شال 
مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
الأمن الوطني لولية اأدرار ، كانت 
قد ت�شلمت يومية »الو�شط »ن�شخة 
و  البيئة  �رشطة  فرقة  اأن    ، منه 
العمران بامل�شلحة الولئية لالأمن 
اأدرار كانت  ولية  باأمن  العمومي 
قد متكنت منذ بداية ال�شنة وحلد 

خم�شة   ، الأ�شطر  هاته  كتابة 
وثالثون خمالفة يف جمال العمران، 
جمال  يف  لـ23  خمالفة  اإ�شافة 
التجارة الفو�شوية، ثالثة خمالفات 
 42 وكذا  البيئة،  حماية  جمال  يف 
املحلية  ال�شلطات  اإىل  مرا�شلة 
وكدا  العمومية  الإنارة  بخ�شو�ض 
القدرة،  ال�رشب باملياه  تلوث مياه 

لل�رشب،  ال�شاحلة  املياه  ت�رشبات 
ت�شجيل  مت  كما  الطريق،  ت�شوه 
يبقى  ثالثة )3( اإعذارات، يف حني 
العمل التح�شي�شي ،والتوعوي الذي 
اأهم  من  الفرقة  عنا�رش  به  يقوم 
على  احلفاظ  اأجل  من  الن�شاطات 
ونظافة  العمراين  والن�شيج  البيئة 
املحيط.  اإىل جانب ذلك فقد ثمن 

العمليات  هذه  اأدرار  ولية  �شكان 
�شاأنها  من  التي  النوعية  الأمنية 
الق�شاء  –يف  –ح�شبهم  ت�شاهم  اأن 
الفو�شوي  البناء  ظاهرة  على 
التي  ال�رشعية  غري  التجارة  وكذا 
اجلمايل  املنظر  ت�شوه  اأ�شبحت 

لعا�شمة توات .
�أحمد باحلاج 

�لرتميمات و�ل�سيانة للنقاط �ل�سود�ء ��ستنزفت �ملاليري دون جدوى  

خالل �ل�سنة �جلارية 

الطريق الرابط بني املنيعة عني �سالح يتحول اإىلمقربة ملرتاديه 

�سرطة البيئة و العمران باأمن اأدرار ت�سجل 35 خمالفة 

يف وقت تتخبط فيه مديرية �لنقل
  يف �ل�سر�عات �لد�خلية  

�سبط بد�خله 20400 لرت من �لوقود 
و03 �ساحنات من نوع جيبيا�ش 

لردع �ملخالفني 

انت�سار �سيارات »الفرود« يثري 
حفيظة  �سائقي �سيارات الأجرة 

اكت�ساف م�ستودع �سري لتخزين 
الوقود ب�سحراء اإميقزي بتمرنا�ست 

قوات ال�سرطة باأدرار  تبا�سر حملة 
وا�سعة على �سواق الدراجات النارية
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املوؤ�س�سة  الوطنية  فرع  عمال  واأكد  هذا 
بتلم�سان  والبالغ  الريفية  للهند�سة 
ومو�سمي  يف  مهني  عامل   108 عددهم 
اأجور  بدون  احتجاج  اأمام  موؤ�س�ستهم  اأنهم 
اموالهم يف  بعدما مت حتويل  اأ�سهر   04 منذ 
ال�سنوات ال�سابقة ملديريات امل�ساريع ببع�ض 
وليات الغرب و مل يتم ا�سرتجاعها  حلد الآن 
، حيث يجهلون م�سريها  ، فمن املفرو�ض 
اأنهم يتح�سلون على اأجورهم والأرباح نتيجة 
العمل الدوؤوب لهم ، لكنهم فوجئوا بتوقيف 
رواتبهم ملدة 04 اأ�سهر بحجة العجز املايل 
اأرباحهم  مي�سهم  لن  ل  ح�سبهم  الذي 
حدود  املا�سية لوحدها بلغت  ال�سنة  خالل 
لكن الت�سيري  املركزي   ، مليار �سنتيم  ال40 
بوهران   جعلهم  اجلهوية  للمديرية  التابع 
فح�سب  لوحدهم  ولي�ض   ، الثمن  يدفعون 
اخرى  جهوية  مديريات  هناك  بل 
الذي  امل�سكل  المر  نف�ض  تقا�سمهم 
جعلهم  لهم  وحلقوقهم  ما  ا�ستغالل  يعد 
و  الإدارية  ال�ستقاللية  مبنح  يطالبون 
�سوؤون مديريتهم  و  اأموال  ت�سيري  املالية يف 
الغا�سبون  املحتجون  حمليا حيث  دعا 

اأمام  مقر  نظموا وقفة احتجاجية  الذين 
جلنة  ان�ساء  بتلم�سان  اىل  الفرع اجلهوي 
الأع�ساء لأجل مناق�سة  امللف  مت�ساوية 
اجلماعية  التفاقية  ومراجعة  بنود 
ميليه  ما  على  ا�ستنادا  تطبيقها  و 
العامة  للمديرية  الداخلي  القانون 
املنح  مع   مراجعة  تعوي�سهم  حول جميع 
مكت�سبة  كحقوق  التفاقية  يف  املج�سدة 
وحت�سني ظروف عملهم امنيا ووقائيا وعدم 

ال�سماح للمديريات الأخرى بالقيام بالربامج 
حتقيق  بهدف  الولية  باإقليم  امل�سجلة 
مطالب فئة العمال والتي من �سمنها الإ�رساع 
يف تن�سيب مديرا ملوؤ�س�ستهم حلفظ  ت�سيري 
مهدد بالإفال�ض ب�سبب  اأ�سبح  الذي  الفرع 
اأخرى  لنواحي  امل�ساريع  اأموال  حتويل 
�سهدت عجز مادي و ا�ستولت على خزينتهم 
ت�سرتجع  لكن  و  موؤقتا  توظف  اأنها  بحجة 

دون ا�سرتجاعها حلد الآن .

 فجر عمال �ملوؤ�س�سة  �لوطنية للهند�سة �لريفية �لتابعة  بفرع والية  تلم�سان  يف مر��سلة �إىل 
�لرئي�س �ملدير �لعام للهند�سة �لريفية �لتابعة لوز�رة �لفالحة و �لتنمية �لريفية  ف�سيحة  من 

�لعيار �لثقيل  بطلها �ملدير �جلهوي  لذ�ت �ملوؤ�س�سة بوهر�ن  ، و�لذي �تهموه  ب�سوء �لت�سيري وتبديد 
ح ما يزيد �ل40 مليار �سنتيم  من �أرباحهم  �لتي حققوها بتلم�سان  وحولها �إىل واليات �أخرى تعرف 

عجز� رغم �أن �ملوؤ�س�سة توفر مد�خيل كربى  .

 �ملديرية �جلهوية للهند�سة �لريفية بوهر�ن 

تلم�سان حممد بن تر�ر

�سلب 40 مليار من حقوق العمال وترتكهم 
بدون اأجور ملدة 04 اأ�سهر  

       وهر�ن

�إيليزي 

تفكيك ور�سة �سرية لتح�سري اللحم املفروم مبواد م�سرطنة   

 ت�سمية مقر الكتيبة 84 للم�ساة الآلية بالدبداب با�سم املجاهد ديعلي �سيدي 

 بلدية قدارة ببومردا�س

ببلدية �لبي�س

ترقب اإجناز مركز لت�سفية الدم 
 

الغاز  ب�سبكة  م�سكن   620 قرابة  ربط 
الطبيعي مت و�سع حيز اخلدمة م�رسوع 
الغاز  ب�سبكة  م�سكن   620 زهاء  ربط 
الطبيعي بقرى متعددة يف اأعايل جبال 
ولية  مقر  غرب  بوزقزة  قدارة  بلدية 
الولئية  ال�سلطات  بح�سور  بومردا�ض 
و املجتمع املدين و تتمركز ال�سكنات 
املبعرثة املعنية بهذه العملية ا�ستنادا 
مدير  قدمها  التي  التو�سيحات  اإىل 
الوايل  لوايل  بيبي"  "مو�سي  الطاقة 
"حممد �سلماين" عقب عملية الت�سغيل 
�سمن الفعالية الولئية لإحياء الذكري 
هذه  احت�سنها  التي  الن�رس  لعيد   57
العن�سة"   " قرية  من  كل  عرب  البلدية، 

و" احلدورة" و" بحارة".
املذكورة  الربط  عملية  تندرج  و 
من  الأول  ال�سطر  جت�سيد  اإطار  يف 
 2015  /  2010 اخلما�سي  الربنامج 
الأول(  ال�سطر   ( خالله  من  الذي 
املادة  بهذه  التغطية  ن�سبة  رفع  مت 
زهاء  اإىل  حاليا  النائية  البلدية  بهذه 
ن�سبة  ت�سل  اأن  مربمج  و  باملائة   82
خالل  من  البلدية،  بهذه  التغطية 
قيد  هي  التي  املتعددة  امل�ساريع 
الثاين  ال�سطر  �سمن  حاليا  الإجناز 
اخلما�سي  الربنامج  هذا  لنف�ض 
املذكور، اإىل نحو 98 باملائة مع نهاية 
وايل  �رسح  اأخري  جهة  من  و   2019
التغطية  ن�سبة  باأن  باملنا�سبة  الولية 
ب�سبكة الغاز الطبيعي عرب تراب الولية 
ارتفعت من 17 باملائة �سنة 1999 اإىل 
69 باملائة بداية 2018 ثم اإىل نحو 82 
باملائة حاليا مع ا�ستهداف رفع الن�سبة 
لتتجاوز 95 باملائة نهاية 2019 متا�سيا 
مع ت�سليم امل�ساريع ال�سكنية اجلديدة 
اإىل  ا�ستنادا  ال�سدد  هذا  يف  يجري  و 
ت�رسيح �سابق ملدير الطاقة ،و بغالف 

مايل يزيد 
خمتلف  �سمن  �سنتيم  مليار   700 عن 
م�رسوع   14 اإجناز   ، التنموية  الربامج 
تت�سمن  الولية  من  بلديات   10 عرب 
الغاز  ب�سبكة  منزل   12.370 ربط 

م�رسوع  ذلك  اإيل  ي�ساف  و  الطبيعي 
تيمزريت  ببلدية  منزل   1320 ربط 
اأخرى  م�ساريع  خم�سة  اإىل  اإ�سافة 
عرب  منزل   1357 ربط  ت�ستهدف 
اأعفري و عمال و بن  بلديات تاورقة و 
�سود و زموري،تعرف حاليا تقدما يف 

وترية الإجناز و �ست�سلم قريبا.
ن�سبة  دعم  اإطار  يف  الولية  ا�ستفادت 
من  اخلدماتية  ال�سبكة  بهذه  الربط 
نحو  ربط  يت�سمن  هام  اآخر  م�رسوع 
بلديات  من  عدد  عرب  منزل   7000
يف  و  اإجنازه  يف  موؤخرا  �رسع  الولية 
بهذه  التغطية  ن�سبة  دعم  اإطار  نف�ض 
ك�سف  الولية  عرب  احليوية  املادة 
العمل  اأن  عن  كذلك  القطاع  مدير 
متويل  عن  التجميد  لرفع  حاليا  جار 
منهما  الأول  اآخرين  اثنني  م�رسوعني 
 1500 لربط  م�ساريع   10 اإجناز  ي�سم 
الغاز الطبيعي عرب عدد  منزل ب�سبكة 
الثاين  امل�رسوع  و  الولية  بلديات  من 
يهدف اإىل ربط نحو 22900 منزل عرب 

عدد من بلديات الولية.
الولية حققت يف  اأن  بالذكر  و جدير 
خمتلف  خالل  من  الأخرية  ال�سنوات 
الربامج التنموية منوا معتربا يف جمال 
الغاز  ب�سبكة  الربط  م�ساريع  اإجناز 
ال�سكنات  عدد  ارتفع  حيث  الطبيعي 
الغاز  ب�سبكة  املو�سلة  العائالت  اأو 
 70.000 من  الولية  كل  الطبيعي عرب 
 111.000 نحو  اإىل   2014 �سنة  عائلة 
العدد  و   2015 �سنة  نهاية  وحدة 
مر�سح ليت�ساعف اأكرث فاأكرث مع نهاية 
املربجمة  امل�ساريع  خالل  من   2019

املذكورة التي يجري حاليا اإجنازها.
و من بني اأهم ما ت�سمنته زيارة الوايل 
جانب  اإىل  النائية،  املنطقة  هذه  اإىل 
الغاز  ب�سبكة  الربط  ت�سغيل  عملية 
امللعب  ،تد�سني  املذكورة  الطبيعي 
ال�سطناعي  بالع�سب  املك�سو  البلدي 
و ت�سميته با�سم ال�سهيد"بورمان علي" 
ملحقة  لإجناز  الأ�سا�ض  حجر  وو�سع 

اإدارية بلدية بقرية "بوزلزن".

ببلدية  ال�سحة  قطاع  �سيتدعم 
البي�ض باإجناز مركز لت�سفية الدم 
الذي اأ�رسف وايل الولية حممد 
حجر  و�سع  على  خنفار  جمال 
جت�سيده  يف  لالإنطالق  الأ�سا�ض 
الإحتفالت  اإطار  يف  وهذا 
لل�رسوحات  ووفقا  الن�رس  بعيد 
طرف  من  للوايل  املقدمة 
القائمني على امل�رسوع فاإن هذا 
باملدينة  �سيج�سد  الذي  املركز 
قد  الولية  بعا�سمة  اجلديدة 
له غالف مايل قدره 280  ر�سد 
اآجال  حددت  فيما  دج،  مليون 
الأ�سغال ه ب12 �سهرا. كما اأبرز 
املدير الولئي لل�سحة وال�سكان 
اإ�سماعيل بن اإبراهيم ل"واأج" باأن 
�رسيرا   20 �سي�سم  املرفق  هذا 
مبر�سى  للتكفل  للتو�سيع  قابلة 
اإىل  و�سي�ساف  الكلوي  الق�سور 
املتواجدة  الدم  ت�سفية  وحدة 
الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
"حممد بو�سياف" للبي�ض والتي 
اإنتظار  يف  �رسير،   20 اإىل  تت�سع 
وحدة  لإجناز  م�رسوع  اإنطالق 

الولية  بعا�سمة  الدم  لت�سفية 
وحدة  اإجناز  اأ�سغال  اأن  واأ�ساف 
قد  بوقطب  ببلدية  الدم  ت�سفية 
جتهيزها  فقط  وينتظر  انتهت 
حيز  لتدخل  املعدات  مبختلف 
تقدم  ن�سبة  بلغت  فيما  اخلدمة، 
مماثلة  وحدة  اإجناز  م�رسوع 
ال�سيخ  �سيدي  الأبي�ض  ببلدية 
�سياق  ويف  باملائة   60 حوايل 
لعيد   57 بالذكرى  الأحتفالت 
�سعار"جناح  حملت  التي  الن�رس 

ثورة وانت�سار 
مت  وبالعهد"  بالوفاء  �سعب 
تاريخية  حما�رسة  تنظيم 
معر�ض  واإقامة  احلدث  حول 
الثقافة  لل�سور على م�ستوى دار 
"حممد باخلري" للبي�ض بح�سور 
والأ�رسة  املحلية  ال�سلطات 
املنا�سبة  بذات  مت  كما  الثورية 
وكذا  الثورية،  الأ�رسة  تكرمي 
زيارة املجاهد دقة خليفة الذي 
يتواجد باملوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية 
بعا�سمة  بو�سياف"  "حممد 

الولية.

ال�رسطة    متكنت  اأم�ض،م�سالح 
عني  اخلارجي  احل�رسي  لالأمن 
باأمن  ال�سانيا  دائرة  لأمن  البي�ساء 
اكت�ساف  من    ، وهران  ولية 
ور�سة �رسية لتح�سري وبيع اللحوم 
ا�ستعمال  مع  الفا�سدة  املفرومة 
م�رسة  حمظورة  كيميائية  مواد 
�سخ�سني  توقيف  مع  بال�سحة، 
و30�سنة  22�سنة  العمر  من  يبلغان 
بناء على  متت  التوقيف  عملية   ،
ا�ستغالل لتحريات م�سالح ال�رسطة 

مفادها ا�ستئجار م�ستودع وحتويله 
حت�سري  يتم  �رسية  ور�سة  اإىل 
بداخله اللحوم املفرومة بطريقة 
مواد  ا�ستعمال  مع   ، �رسعية  غري 
كيميائية حمظورة م�رسة بال�سحة 
بالتفتي�ض  اأمر  ا�ست�سدار  بعد   ،
عني  مبنطقة  ال�رسية  الور�سة 
م�سالح  طرف  من  البي�ساء 
بالتن�سيق  الذكر  �سالفة  ال�رسطة 
لبلدية  التقنية  امل�سلحة  مع 
الرقابة ملفت�سية  واأعوان  ال�سانيا، 

القطاع  ملندوبية  التابعة  البيطرة 
احل�رسي لبلدية ال�سانيا ،اأين كانت 
النتائج ايجابية  بتوقيف �سخ�سني 
بفرم  يقومان  تلب�ض  حالة  يف 
اللحوم ،اإىل جانب �سبط  معدات 
اللحوم  حفظ  عملية  يف  ت�ستعمل 
من  ثالجة   : يف  متمثلة  وفرمها 
الكرتوين  ،ميزان  ال�سغري  احلجم 
كبري احلجم ،اآلة فرم اللحوم ، اآلة 
اللحم  حت�سري  عملية  يف  ت�ستعمل 
حجز  جانب  �سكاكني،اإىل   06،

اللحوم احلمراء)جممدة  كمية من 
بـ  وزنها  قدر  و�سحوم  –مفرومة( 
118.65كلغ – كما مت العثور على 
يقدر  ابي�ض  م�سحوق  من  كمية 
ي�ستعمل   ، 250غرام  بحوايل  وزنه 
يف عملية حفظ اللحوم من التعفن 
امل�ستهلك  ب�سحة  م�رس  انه  ،كما 
،مت حترير �سد املتورطني اإجراء 
على  مبوجبه  �سيحالن  ق�سائي 

العدالة . 
�أ بن عطية

اأطلق اأم�ض الثالثاء ا�سم املجاهد 
الراحل ديعلي �سيدي علي على مقر 
الكتيبة 84 للم�ساة الآلية امل�ستقلة 
بالدبداب )ولية اإيليزي (  بالناحية 
الع�سكرية الرابعة )ن-ع-4-ورقلة( 
الإحتفالت  برنامج  �سمن  وذلك 
املخلدة للذكرى األ 57 لعيد الن�رس 
قائد  الت�سمية  حفل  على  واأ�رسف 
اللواء  الرابعة  الع�سكرية  الناحية 
عالميية ح�سان بح�سور ال�سلطات 

من  وثلة  اإيليزي  لولية  املحلية 
املجاهد  ورفقاء  املجاهدين 
الراحل يف الكفاح وعائلته التي مت 
تكرميها باملنا�سبة وولد املجاهد 
خالل  علي  �سيدي  ديعلي  الراحل 
يف  وترعرع   ، بتمرنا�ست   1942
وحمافظة  متوا�سعة  اأ�رسة  كنف 
الكرمي  القراآن  يدر�ض  كان  ، حيث 
الإ�ستعمارية  احلقبة  تلك  يف 
بعد  يلتحق  اأن  قبل   ، ال�سعبة 

املجيدة  التحريرية  الثورة  اندلع 
باملنظمة املدنية جلي�ض التحرير 
الأموال  جمع  يف  و�سارك  الوطني 
واأماكن   ، العدو  عن   واملعلومات 
وا�سل  .وقد  باملنطقة  تواجده 
جبهة  يف  الإ�ستقالل  بعد  ن�ساله 
املنية  ووافته   ، الوطني  التحرير 
وتندرج   .  2010 اأكتوبر   25 يوم 
الع�سكرية  الهياكل  ت�سمية  عملية 
الرابعة  الع�سكرية  للناحية  التابعة 

تنفيذ  اإطار  يف  ورقلة(  )ن-ع-4- 
للجي�ض  العليا  القيادة  قرار  
بت�سمية  املتعلق  ال�سعبي  الوطني 
لوزارة  التابعة  والوحدات  الهياكل 
�سهداء  باأ�سماء  الوطني  الدفاع 
بهدف  املظفرة  التحريرية  الثورة 
ال�سهداء  هوؤلء  ماآثر  ا�ستذكار 
ت�سحيات  قدموا  الذين  الأبرار 
اجلزائر  تنعم  اأن  اأجل  من  ج�سام 

باحلرية والكرامة .
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الثقافة الب�صرية:

الدور ال�سيا�سي لالإعالم 
اجلديد يف العامل العربي

�صكلت و�صائل الإعالم اجلديدة اأداة هامة من اأدوات 
التغيري يف ال�صرق الأو�صط خالل ال�صنوات اخلم�س 

الأخرية، حيث فتحت مواقع التوا�صل الجتماعي املجال 
للمواطن العربي كي يكون فاعاًل موؤثراً يف العملية 

الت�صالية، وبات هناك ما يعرف بـ »�صحافة املواطن«، 
وهكذا اأ�صبح الإعالم اجلديد مبثابة من�صات هامة من 
اأجل مترير املعلومات بعيداً عن �صلطة الدولة وقيودها.

اأحمد عبد العليم/ مركز 
امل�صتقبل للدرا�صات و 

الأبحاث املتقدمة

مواقع  لإ�سهامات  ونظراً 
و«يوتيوب«  و«تويرت«  »في�سبوك« 
يف اإ�سعال الثورات العربية، يبدو 
مدى  عن  احلديث  املهم  من 
تاأثري تلك املواقع على الأو�ساع 
لدول  والجتماعية  ال�سيا�سية 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
وهو ما يتناوله كتاب )اأُ�س�س غري 
�سائعة.. و�سائل الإعالم اجلديدة 
ال�رشق  يف  الهامة  واملمار�سات 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا(، والذي 
من  جمموعة  اإعداده  يف  �ساهم 
والفنانني  والكتَّاب  الأكادمييني 
نَّاع  �سُ وكذلك  والنا�سطني 
داوين«  »اأنطوين  وحّرره  ال�سينما، 
Anthony Downey الكاتب 
�سوثبي«  »معهد  يف  والأكادميي 
حترير  ورئي�س  بلندن،  للفن 
رائد  منتدى  وهو   »Ibraaz«
متخ�س�س يف الثقافات الب�رشية 
وال�رشق  اأفريقيا  �سمال  يف 

الأو�سط.
يف  الكتاب  هذا  اأهمية  وتكمن 
�سعبية  ا�ستك�ساف  يحاول  كونه 
وموقع  »تويرت«  موقع  من  كل 
الإعالم  و�سائل  يف  »في�سبوك« 
تداخل  ومدى  الرئي�سية، 
ال�سيا�سي  املحيط  مع  الفنانني 
و�سائل  خالل  من  والجتماعي 
اأي�ساً  ويركز  اجلديدة،  الإعالم 
الب�رشية«   »الثقافة  فكرة  على 
بها  visual culture)يُق�سد 
»القدرة على قراءة وتف�سري وفهم 
�سكل  يف  املعرو�سة  املعلومات 
وتاأثريها  مرئية(،  مواد  اأو  �سور 
على احلراك ال�سيا�سي يف ال�رشق 

احلركات  على  وكذلك  الأو�سط، 
العربي،  العامل  يف  الجتماعية 
ال�سوء على  الكتاب  ي�سلط  حيث 
الدور الذي لعبته و�سائل الإعالم 
الأنظمة  تفكيك  يف  اجلديدة 
الثورات  ظل  يف  امل�ستبدة 
هذا  ا�ستمرارية  ومدى  العربية، 

الدور يف امل�ستقبل.

الإعالم اجلديد 
كمجال للتفاعل 

والتاأثري

 »Downey« الكاتب  يبداأ 
و�سائل  ا�ستخدام  عن  باحلديث 
الإعالم اجلديدة يف املمار�سات 
يف  فقط  لي�س  املعا�رشة  الفنية 
�سمال اأفريقيا وال�رشق الأو�سط، 
ولكن اأي�ساً على ال�سعيد العاملي، 
ويرى اأنها مل تخرج من فراغ، بل 
التاريخية  بال�سوابق  متاأثرة  هي 
الفن  واأن  والدولية،  الإقليمية 
وانعكا�س  ا�ستجابة  هو  دائماً 
اأن  عليهم  والفنانون  للواقع، 
لكيفية  تاأهب  حالة  يف  يبقوا 
يف  وانخراطهم  خطابهم،  ن�رش 
الثورات والنتفا�سات واملجتمع 
�سواء  الإن�سان،  وحقوق  املدين 

بالإدانة اأو بالتاأييد.
 Berardi« الكاتب  اأما 
الإنرتنت  اأن  فريى   »Franco
مل يعد جمرد اأداة، واإمنا اأ�سحى 
للتوا�سل  وا�سعة  بيئة  مبثابة 
والتفاعل، وتعد هذه البيئة جمالً 
ميكن  اأنه  موؤكداً  والتاأثري،  للتاأثر 
وال�سك  الريبة  من  بنوع  النظر 
اجلديدة  الإعالم  و�سائل  لدور 
بالرغم من م�ساهمتها الإيجابية 
ال�رشق  يف  ال�سعبية  الثورات  يف 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وكذلك 
تعزيز  يف  امللحوظ  دورها 
والتعبري  الراأي  حرية  م�ساحة 
لأنه  الحتجاج،  وحتى  والتنظيم 
ُتّكن  اإىل  اأخرى  ناحية  من  اأدت 
من  احلكم  اأنظمة  من  العديد 

عملية املراقبة الرقمية.
الكاتب  يرى  اآخر،  جانب  على 
ب�سكل  متواجداً  بات  الفن  اأن 
مع  متداخلة  م�ساحة  يف  متزايد 
ومن  ثوري،  اأو  �سيا�سي  هو  ما 
املحتمل اأن يكون لذلك تاأثرياته 
وكذلك  العام  الراأي  ت�سكيل  على 
اجلماعية  امل�ساركة  فكرة  على 
فتحت  فقد  اجلماعي،  والعمل 
و�سائل الإعالم اجلديدة املجال 
الفنانني  بني  ال  الفَعّ للتوا�سل 
العام  املجال  حول  واجلمهور 
ويف  م�رش  يف  املدين  واملجتمع 
ال�رشق  تون�س وغريهما من دول 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
الكاتبة  ت�سري  ال�سياق،  ذات  يف 
»Matar Dina« اإىل اأن و�سائل 

�سكلت  اجلديدة  الإعالم 
مرئية  و�سائط  لإنتاج  من�سات 
اجتماعية بديلة، و�سار لها دوُر 
ال�سيا�سية،  امل�ساركة  يف  كبرُي 
اإىل  النظر  ميكن  ل  اأنه  وترى 
الإعالم  و�سائل  بني  العالقة 
ال�سيا�سي  واملجال  اجلديدة 
التاريخي  ال�سياق  ظل  يف  اإل 

وال�سيا�سي.
الإعالم  لو�سائل  ميكن  كما 
ت�سكيل  اإعادة  اجلديدة 
خالل  من  الفنية  املمار�سات 
املجالت  مع  الفنانني  تفاعل 
وهو  املختلفة،  الجتماعية 
 Farhat« الكاتبة  توؤكده  ما 
حالل  من   »Maymanah
خمتارة  ملجموعة  درا�ستها 

ومدى  الفنية  الأعمال  من 
تاأثريها ك�سور على احلرب على 
الإعالم  قدرة  ومدى  الإرهاب، 
جمالً  يكون  اأن  على  اجلديد 
ومن�سات  التفاعلية  للعرو�س 
النخراط  اأجل  من  للفنانني 
والتعبري  والجتماعي  ال�سيا�سي 
تقييد  دون  اأفكارهم  عن 

وبارتياحية �سديدة.

»�صحافة املواطن« بني 
ال�صعبوية واملهنية

الُكتَّاب  من  جمموعة  ي�سرتك 
والباحثني يف كتابة ف�سل بعنوان: 
والذاكرة  املواطن  »�سحافة 
خالله  من  يتناولون  اجلماعية«، 
ارتفاع �سعبية »�سحافة املواطن« 
و�سوح  عدم  ظل  يف  موؤخراً 
اخلطوط الفا�سلة بني ال�سحافة 
وبني و�سائل الإعالم الجتماعية، 
ومدى مهنية ذلك، مبعنى اإىل اأي 

و�سائل  تكون  اأن  ميكن  درجة 
�سفافية  ذات  اجلديدة  الإعالم 
ومهنية بعيداً عن الت�سيي�س الذي 

يت�سم به الإعالم الر�سمي.
ويوؤكد اخلرباء اأن و�سائل الإعالم 
اجلديدة مبثابة حماولة للحفاظ 
لل�سعوب  اجلماعية  الذاكرة  على 
بعيداً عن التلفيق والتزييف، ومن 
املواطن«  »�سحافة  تاأتي  هنا 
اجلديدة  الإعالم  وو�سائل 
كمحاولة للتاأريخ، ويف هذا ال�سدد، 
 »Derya Yucel« ت�سري الكاتبة
لها  التاريخية  الأحداث  اأن  اإىل 
املمار�سات  على  كبري  تاأثري 
التوا�سل  ل�سبكات  املعا�رشة 
�سبيل  على  تركيا  الجتماعي يف 
باتت  املواقع  تلك  واأن  املثال، 

مبثابة من�سات للفنانني من اأجل 
والتوا�سل  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

مع اجلمهور.

مناذج للدور ال�صيا�صي 
لالإعالم اجلديد

م�ستقل  ف�سل  يف  الكتاب  يتناول 
امل�رشية؛  ّين«  »ُم�رشرِ حركة  منه 
وهي و�سيلة اإعالمية �سعبية غري 
و�سط  يف  تاأ�س�ست  للربح  هادفة 
بداية  منذ  وظهرت  القاهرة، 
 ،2011 عام  يف  امل�رشية  الثورة 
لالإعالم  الكبري  الدور  واأظهرت 
حيث  الأحدث،  نقل  يف  ال�سعبي 
ال�سور  مل�ساركة  املجال  فتحت 
خلق  اأجل  من  الفيديو  ومقاطع 
اأكرث  �سعبي  اإعالمي  خطاب 
الإعالم  عن  بعيداً  م�سداقية 
يف  هام  دور  لها  وبات  الر�سمي، 
وثقافياً  اإعالمياً  الثورة  دعم 
ب�رشي  اأر�سيف  خلق  طريق  عن 

ال�سيا�سية  لالأحداث  و�سوتي 
اأفالم  اإنتاج  وكذلك  امل�رشية 
ومطالبها،  الثورة  عن  تعرب 
اأفالم  �سانع  لكل  الدعم  وتقدمي 
داعم للثورة �سواء كان حمرتفاً اأو 
هاوياً، وبالتايل هي ت�سعى لدعم 
طريق  عن  املواطن  �سحافة 
ت�سجيل اأي انتهاكات وتوثيق كافة 

الحتجاجات.
الكاتب  فريى  تون�س،  يف  اأما 
 »Timo Kaabi-Linke«
كثرياً  تاأثرت  التون�سية  الثورة  اأن 
خالل  من  اجلديد،  بالإعالم 
تغطية املواطنني لالأحداث عرب 
عرب  والفيديوهات  ال�سور  رفع 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
وهو  »اليوتيوب«،  موقع  ومنها 

العاملية  الأنباء  وكالت  دفع  ما 
التون�سية  النتفا�سة  اإىل  لالنتباه 
املواقع  تلك  فلول  مهدها،  يف 
�سور  من  م�ساركته  مت  وما 
خاللها  من  واأخبار  وفيديوهات 
ملا كان للثورة التون�سية اأن تنجح 

يف اإ�سقاط النظام امل�ستبد.
م�رش  مثل  دول  كانت  كذلك 
والبحرين واليمن تتابع الأمر عن 
الثورة  اإنتاج  اإعادة  وحتاول  كثب 
الطالع  خالل  من  بلدانها  يف 
مواقع  على  امل�ساركات  على 
التوا�سل الجتماعي، ولذا ميكن 
بثورة  التون�سية  الثورة  ت�سمية 
وبالتايل،  وتويرت«،  »في�سبوك 
للتغيري  اأداة  الإنرتنت  اأ�سبح 
اأن  اأجل  من  للمواطن  وو�سيلة 

ي�سارك يف �سناعة احلدث.
ختاماً، فاإن الكتاب يحاول تبيان 
التوا�سل  مواقع  قدرة  مدى 
يف  التاأثري  على  الجتماعي 
الأحداث ال�سيا�سية والجتماعية، 
كانت  املواقع ملا  تلك  لول  واأنه 
الثورات العربية اأن تنطلق، وذلك 
عالقة  ثمة  باأن  اجلزم  عدم  مع 
و�سائل  بني  حتمية  اأو  تلقائية 
الإعالم اجلديدة - ومن �سمنها 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  وبني   -
هذه  اإن  اإذ  ال�سيا�سي،  والتغيري 
احتمالية  على  تنطوي  الو�سائل 
اأو  اإيجابي  ب�سكل  ا�ستخدامها 
�سلبي على حد �سواء، ففي دول 
مثل م�رش و�سوريا كانت الأنظمة 
من  مواطنيها  منع  على  قادرة 
اإخبارية  قنوات  اإىل  الو�سول 
احل�سول  عدم  اأجل  من  دولية 
على املعلومات، وهو ما بات من 
املا�سي البعيد يف ظل ا�ستحالة 
�سيطرة الأنظمة على املعلومات 
التوا�سل  مواقع  على  املتداولة 
ال�سحافة  وعلى  الجتماعي 
فاعل  جزء  املواطن  اأ�سبح  التي 
اخلرب  �سناعة  طريقة  عن  منها، 
ال�سور  برفع  اإما  فيه  وامل�ساركة 
على  ولكن  الفيديوهات،  اأو 
الأنظمة  اأ�سحت  اآخر،  جانب 
املواقع  تلك  حجب  على  قادرة 
اأو  التج�س�س  يف  ا�ستخدامها  اأو 

مراقبة املواطنني.
الثقافة  دور  على  الكتاب  ويوؤكد 
ل�ستك�ساف  كو�سيلة  الب�رشية 
اإىل  ويخل�س  الأحداث،  وفهم 
الفن  بني  تداخل م�ستمر  ثمة  اأن 
و�سائل  وبني  جانب،  من  وتاأثريه 
من  ووتاأثريها  اجلديدة  الإعالم 
جانب اآخر، وهي عالقة م�ستمرة 
تت�سم بالتداخل، وقد تنتج تغريات 

يف بلدان عديدة.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية الأغواط

دائرة �سيدي خملوف
بلدية الع�سافية 

الرقم : 2018/001
رقم الإعتماد الأ�سلي: 004 بتاريخ 17 اأوت 2015 

و�شل ا�شعار بتجديد مكتب 
طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 

1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  
املت�سمن   2018/07/07 يف  املوؤرخ  العامة  اجلمعية  ملح�رض  تبعا 
 : رقم  حتت  املعتمدة  البلدية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�سكيلة 

2015/004 بتاريخ : 2015/08/17 امل�سماة :
جمعية ن�ساطات دار ال�سباب
 ال�سهيد بن �سليمان الطاهر

مقرها : دار ال�سباب ال�سهيد بن �سليمان الطاهر 
مت هذا اليوم 2018/10/28 املوافقة على جتديد مكتب اجلمعية التي 

يراأ�سها 
الأن�سة : عبدي زهية

تاريخ و مكان امليالد: 1983/07/17 �سيدي خملوف 

مالحظة : هذا الو�سل �سالح اإىل غاية : 2021/10/27
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

 

تعزية
على اإثر وفاة الأخت الكربى ال�شيدة جميلة 
�شقيقة  �شيخ زاوية الهامل  املامون القا�شمي 

واملهدي القا�شيمي يتقدم رئي�س املجل�س 
الإ�شالمي الأعلى بوعبداهلل غالم اهلل 

واأمينه العام  دكتور بوزيد بومدين ودكتور 
يو�شف بلمهدي وكل اأع�شاء املجل�س الإ�شالمي 

الأعلى واإطاراته وعماله  بالتعازي القلبية 
اإىل  ال�شيخ املامون زميلهم ورفيق دربهم واىل  

كل العائلية ورواد زاوية الهامل  راجني من 
اهلل يتغمدها برحمته الوا�شعة ويرزق الأهل  

ال�شرب وال�شلوان

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�ساء تيبازة 
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 
م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة وهران الق�سم التجاري /البحري  بتاريخ 2018/07/04اجلدول رقم 18/4400 ، الفهر�س رقم 18/10410 
و تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/03/11  ، الفهر�س رقم 19/1024 ، املت�سمن الإذن بن�رض م�سمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي 

بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
ال�رضكة ذات امل�سوؤولية املحدودة ليوباراأي اأو لالإ�سترياد و الت�سدير – املمثلة مبمثلها القانوين  

العنوان : بلدية الدرارية قطعة رقم 169 جتزئة البلدية "�س" املو�سعة رمز "اأب" ولية اجلزائر العا�سمة ب : 
01-"....اإخالئها و كل من يحل حملها للعني املوؤجرة املتمثلة يف املحالت املعدة لال�ستعمال التجاري ، الكائنة بوهران حي خمي�ستي باملكان امل�سمى وهران �رضق ، �سارع ميلينيوم اإقامة 

 3-POS22 يل كاميليا بعمارة ذات ملكية م�سرتكة يرمز لها باحلرف اأ بالطابق
الأر�سي ، تت�سكل من جتمع احل�ستني رقم 45 بالطابق الأول ورقم 47 بالطابق الثاين .....""

2-دفعها بني اأيدينا خالل الأجل القانوين ما جمموعه مبلغ 5.685.265.00 دج ) خم�سة ماليني و �ستمائة و خم�سة و ثمانني األفا و مائتني و خم�سة و �ستني دينار جزائريا ( 
لفائدة : ال�سيد/ بن علو مراد 

العنوان  : تعاونية 18 فيفري رقم 17 حي ال�سالم ، وهران  .
القائم يف حقه يف ق�سية احلال ، وكيله الأ�ستاذ/ بوعلي عمر املحامي لدى املجل�س 

املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري ، مبقر ال�رضكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره .
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�سخة منه ب�سحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
املح�رض الق�سائي 

ANEP N°: 1916006420 الو�شط:2019/03/20

الو�شط:2019/03/20الو�شط:2019/03/20

الو�شط:2019/03/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�سائي الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة

حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�س ، اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر الهاتف 87 36 021 83 
ن�رض م�سمون �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رض

املواد 613/612/412 ق.ا.م.ا
نحن الأ�ستاذة بلمداين ح�سينة حم�رضة ق�سائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املوقعة ادناه  الكائن مكتبها ب 04 �سارع خل�رض بيدة احلرا�س الكائن مكتبها ب 04 �سارع خل�رضة بيدة احلرا�س

لفائدة // بنك التنمية املحلية ، وكالة بومردا�س 165
لفائدة : بنك التنمية املحلية الكائن مقرها ب 05 �سارع قا�سي عمار �سطاوايل 

بعد الطالع على املواد 613/612/412/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على ال�سند التنفيذي لعقد بيع ترقوي مع تخ�سي�س حق امتياز ، �سادر عن مكتب التوثيق لالأ�ستاذ ليازيدي نا�رضالدين املوثق ببومردا�س بتاريخ : 2011/08/28 رقم : 2011/538 ،املمهور بال�سيغة التنفيذية 
مرفق بجدول قيد  رهن باملحافظة العقارية بربج منايل  بتاريخ 2011/11/02 اإيداع : 16، رقم 3239 ، جملد 4 ، رقم 258 مرفق باتفاقية القر�س  العقاري املي�رض  رقم 002/01/11 �سادرة عن وكالة بومردا�س 

يف : 2011/01/18 
بناء حم�رض تبليغ اعذار ثاين ، �سادر عن مكتب الأ�ستاذة لعفاتي ن�سرية ، حم�رضة ق�سائية ببومردا�س بتاريخ : 16/07/19 مع و�سل ا�ستالم .

بناء على �سهادة ر�سيد دين ، �سادرة عن بنك التنمية املحلية ، دائرة حت�سيل الديون و املنازعات اجلهوية )946( موؤرخة ببومردا�س يف : 18/10/15 املرجع : 18/129
بعد الطالع على املواد:412/416/407/406 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على حم�رض تبليغ �سنذ تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ عقد بيع عقاري ترقوي مع تخ�سي�س حق امتياز مرفق بجدول قيد رهن ، املحررة بتاريخ : 18/12/12 و 
املر�سلة عن طريق ر�سالة م�سمنة مع ا�سعار بالإ�ستالم و�سل رقم : 003225

اىل//بن عودة هجرية بنت ن�رض الدين ال�ساكنة ب : حي 210 م�سكن ، عي�سات م�سطفى ،28  28الرغاية اجلزائر 
بناء على  حم�رض تبليغ عقد بيع عقاري ترقوي مع تخ�سي�س حق امتياز مرفق بجدول قيد رهن و حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ : 2018/12/25 

بناء على حم�رض تبليغ عقد بيع عقاري ترقوي مع تخ�سي�س حق امتياز مرفق بجدول قيد رهن و حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ : 2018/12/30
بناءا على اأمر  اذن بالن�رض  م�سمون  حم�رض تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية ، ال�سادر عن رئي�س  حمكمة الرويبة  بتاريخ : 2019/03/10 ، رقم الرتتيب : 19/00681 

كلفنا بالوفاء//بن عودة هجرية بنت ن�رضالدين 
ال�ساكنة ب حي 210 م�سكن ، عي�سات م�سطفى ، 28 28 الرغاية 

بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�سي بدفع مبلغ 5.544.859.67دج قيمة الدين الرئي�سي مع احت�ساب الفوائد التاأخريية للدين اىل غاية 2018/10/15 .
- احلقوق التنا�سبية : 182.897.19دج                        - م�ساريف التنفيذ: 8322 دج .

اأي دفع مبلغ اجمايل قدره: خم�سة ماليني و �سبعمائة و �ستة و ثالثون األف و ثمانية و �سبعون دينار و �ستة و ثمانون �سنتيم 5.736.078.86 دج  
و نبهناهم: بان لهم مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض و ال نفذ عليهم جربا بكافة الطرق القانونية.

و لكي ل يجهل ما تقدم -و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�ساء تيبازة 
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�سم التجاري / البحري    بتاريخ 2018/04/09اجلدول رقم 17/8617 ، الفهر�س رقم 18/3094
و تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/03/11  ، الفهر�س رقم 19/1023 ، املت�سمن الإذن بن�رض م�سمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند 

التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
EURL ALTURE CONSRTRUCTION ال�رضكة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات م�سوؤولية حمدودة األتور كون�سرتيك�سيون

العنوان : رقم 64 قطعة د جتزئة اأ �س ، عني البنيان   
بدفعه  بني اأيدينا خالل الأجل القانوين 

لفائدة : �رضكة لفارج خر�سانة اجلزائر  
العنوان  : مركز الأعمال باب الزوار الربج رقم 02 الطابق اخلام�س ، باب الزوار 

القائم يف حقها و احلا�رض عنها يف ق�سية احلال ، و كيلها الأ�ستاذ / بو�سعيب عدنان املحامي لدى املجل�س املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف لغري ، 
مبقر ال�رضكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره 

ما جمموعه مبلغ 8.458.356.90 دج ) ثمانية ماليني و اأربعمائة و ثمانية و خم�سني األفا و ثالثمائة و �ستة و خم�سني دينار جزائريا و 90 �سنتيم ( 
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�سخة منه ب�سحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
املح�رض الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
تعديل القانون الأ�سا�سي ل�رضكة ذات امل�سوؤولية املحدودة

امل�سماة : �س.ذ.م.م : منارة اجلنوب للديكور
) SARL MANARAT ALJANOB DECOR(

اأمام الأ�ستاذ : م�رضي حم احلبيب املوثق الكائن مكتبه بحي 750 م�سكن عمارة : BQA رقم 06 ورقلة املوقع اأ�سفله 
ح�رض

01(ال�سيد /بن �سو�سة اإبراهيم بن ال�سعيد املولود بتاريخ الع�رضون من �سهر اأفريل �سنة األف و ت�سعمائة و ت�سعون )1990/04/20 ( ب عني جا�رض ولية باتنة و هو من جن�سية جزائرية ، ال�ساكن بلدية عني جا�رض ولية 
باتنة احلامل لرخ�سة ال�سياقة رقم : 05/13/3415 ال�سادرة عن دائرة عني جا�رض ولية باتنة ، بتاريخ : 2009/05/11 ن�سخة ثانية ل�سهادة ميالده ن�سخة كاملة رقم : 00052 ، عامل حر 

02(ال�سيد/بليل عامر بن حممد املولود بتاريخ احلادي ع�رض من �سهر اأفريل عام األف و ت�سعمائة و �ستة وثمانون ) 1986/04/11 ( ب : مروانة ولية باتنة و هو من جن�سية جزائرية ، ال�ساكن ب بلدية عني جا�رض ولية 
باتنة احلامل لرخ�سة ال�سياقة رقم : 05/13/3429 ال�سادرة عن ولية باتنة دائرة عني جا�رض يف : 2018/11/27 �سهادة ميالده ن�سخة كاملة رقم : 00658 ، عامل حر

03(ال�سيد /فاهم بدر الدين بن م�سعود بن دراجي املولود بتاريخ الرابع ع�رض من �سهر جوان عام األف و ت�سعمائة و ت�سعون )1990/06/14( ب : عني جا�رض ولية باتنة و هو من جن�سية جزائرية ال�ساكن ب : عني جا�رض 
ولية باتنة احلامل لرخ�سة ال�سياقة رقم : 186375/3010 ال�سادر عن بلدية الروي�سات ولية ورقلة يف : 2018/11/13 �سهادة ميالد ن�سخة كاملة رقم : 00074 ، عامل حر 

العر�س
 SARL MANARAT ELJANOB DECORاأن�ساأة ال�رضكة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة �س.ذ.م.م : منارة اجلنوب للديكور

مبوجب العقد التوثيقي املحرر لدى الأ�ستاذ م�رضي حم احلبيب املوثق بورقلة حتت رقم : 2015/347 يف 2015/09/07 و املحرر لدى الأ�ستاذ  م�رضي حم احلبيب املوثق بولية ورقلة و امل�سجل مبفت�سية الت�سجيل و 
الطابع و املواريث و البطاقية لولية ورقلة مببلغ 4000.00 دج قب�س بتاريخ اخلام�س من �سهر اأكتوبر �سنة األفني و خم�سة ع�رض )2015/10/05( حتت رقم : 1545189 حتت اإم�ساء �سماحي اإبراهيم مت تاأ�سي�س موؤ�س�سة 

ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة منارة اجلنوب للديكور 
) SARL MANARAT ALJANOB DECOR(

ال�سيد : بن �سو�سة اإبراهيم بن ال�سعيد و ال�سيد / بليل عامر بن حممد و ال�سيد / فاهم بدر الدين بن م�سعود بن دراجي .
ت�سميتها : �س.ذ.م.م : منارة اجلنوب للديكورSARL MANARAT ELJANOB DECOR مدتها 99 �سنة 

مقرها : حي 460 م�سكن ورقلة – ولية ورقلة براأ�سمالها : اأربعة األف دينار جزائري )400.000.00 دج( 
اأدناه تعديل القانون الأ�سا�سي �س.ذ.م.م : منارة اجلنوب للديكورSARL MANARAT ELJANOB DECOR و ذلك بتغيري الت�سمية و اإعطاء ال�سالحية يف   و بح�سور ال�رضكاء طلبوا من املوثق املوقع 

الإم�ساء لكل ال�رضكاء و تغيري املقر 
التعديل

بناءا على ما تقدم و اإ�ستجابة لرغبة ال�سيد / بن �سو�سة اإبراهيم بن ال�سعيد �رضيك و م�سري و ال�سيد / بليل عامر بن حممد نائب م�سري و �رضيك و ال�سيد / فاهم بدر الدين بن م�سعود بن دراجي نائب م�سري و �رضيك  
و اعتماد على حم�رض اجتماع اجلمعية غيلر العادية لل�رضكة املوؤرخ يف : 2018/12/12 فاإن التعديل يكون يف املادة الثالثة و ذلك بتغيري الت�سمية و املادة الرابعة و ذلك بتغيري املقر 

من القانون الأ�سا�سي للموؤ�س�سة لت�سبح كمايلي :  تعديل املادة الثالثة : تغيري الت�سمية من �س.ذ.م.م : منارة اجلنوب للديكورSARL MANARAT ELJANOB DECOR اىل �رضكة �س.ذ.م.م باب قال�س للتهيئة 
 SARL BAB GLASS DECOR ET AMENAGEMENT و الديكور

تعديل املادة الرابعة : تغيري املقر  من مقرها : حي 460 م�سكن ورقلة ولية ورقلة اىل املقر اجلديد التعاونية العقارية �سيبوبا باتنة اأر�س الزناتي ولية باتنة   على اأن تبقى املواد و البنود الأخرى للقانون الأ�سا�سي 
امل�سار اإليه اأعاله املوافقة للتعديل غري املخالفة لهذا العقد بدون تغيري 

امل�ساريف
تتحمل ال�رضكة جميع امل�ساريف الالزمة لهذا العقد و توابعه القانونية ملا هو جاري به  العمل و تدرج يف امل�ساريف العامة لل�رضكة 

املوطن
لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية اإتخذ كل طرف موطنا له �سكنه املذكور اأعاله ميكن خماطبته فيه عند الإقت�ساء

حقوق الت�سجيل :  توؤدى حقوق ت�سجيل هذا العقد طبقا ملوجب قانون الت�سجيل املعدل املتمم
اإثباتا ملا ذكر

حرر و اأبرم العقد بورقلة مبكتب املوثق املوقع اأدناه الكائن بورقلة و املذكور اأعاله يف الثالث من �سهر فيفري �سنة األفني و ت�سعة ع�رض و بعد التالوة و ال�رضح وقع احلا�رضون ال�رضكاء مع املوثق .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�ساء تيبازة 
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 
حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رضاقة ق�سم اجلنح   بتاريخ 2017/07/12اجلدول رقم 17/3111 ، الفهر�س رقم 17/4858
و تنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/03/11  ، الفهر�س رقم 19/1022 ، املت�سمن الإذن بن�رض م�سمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند 

التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�سى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
ال�سيد : بن نونا�س خيرث

ال�ساكن : طريق الإذاعة اأولد فايت ، ولية اجلزائر  
بدفعه  بني يدينا خالل الأجل القانوين بالت�سامن بني ال�سيدين / بن نونا�س م�سعود و حممد 

لفائدة : ال�سيد/ حجاز �سعيد 
العنوان  : 16 �سارع بن دادة اأحمد ، ا�سطاوايل ، اجلزائر   .

ما جمموعه مبلغ 20.436.770.00 دج ) ع�رضون مليون و اأربعمائة و �ستة و ثالثون األفا و �سبعمائة و �سبعون دينار جزائري ( 
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�سخة منه ب�سحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
املح�رض الق�سائي 
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تقرير: اإعالم الأ�سرى 

�ملر�أة  بيوم  �لعامل  يحتفل  وبينما 
تخاذل  بكل  يتنا�سى  �لأم  ويوم 
�أ�سرية   50 يقارب  ما  به  متر  ما 
�لظلم  �سجون  يف  فل�سطينية 
�لدموع  لتخالط  �ل�سهيوين، 
وجناتهن بانتظار من يخل�سهن من 

قيود �لحتالل وغربة �لزنازين.

اأ�سرية والدة �سهيد

�لقد�س  �رشق  �لطور  بلدة  يف 
تغريت  منزٌل  يكمن  �ملحتلة 
�أحو�له على مدى عدة �أ�سهر، فلم 
�لو�دع �لد�فئ  يعد �ملنزل �لهادئ 
وحتول �إىل مكان كئيب بارد حممل 
لن  و�أخرى  �ملوجعة  بالذكريات 
حممد  �ل�سهيد  منزل  هو  تعود.. 
�سوز�ن  �لأ�سرية  وو�لدته  غنام  �أبو 

�أبو غنام.
مكتب  لـ  �ل�سهيد  و�لد  ويقول 
�إعالم �لأ�رشى �إن قو�ت �لحتالل 
�أعدمت جنله �لكبري يف �لثاين ع�رش 
يوليو عام 2017 خالل  من متوز/ 
هبة باب �لأ�سباط وم�ساركته فيها، 
جثمانه  �رشقة  �جلنود  حاول  ثم 
يتم  ل  كي  �رشيع  ب�سكل  دفنه  فتم 

�ختطافه بعد �ل�ست�سهاد.
فاجعة كبرية تلك منيت بها �لعائلة 
�لتي مل تودع جنلها، ولكنها مل تكن 
على  �سهر  من  �أقل  فبعد  �لأخرية 
�لذكرى �ل�سنوية �لأوىل ل�ست�سهاده 
منزله  �لحتالل  قو�ت  د�همت 
غنام  �أبو  �سوز�ن  و�لدته  و�عتقلت 
�ل�سجون  �إىل  ونقلتها  )40عاما( 
مفربكة  تهمة  لتو�جه  �ملعتمة 

معظم  حال  هو  كما  بالتحري�س 
حممد:"  �أبو  وي�سيف  �لأ�رشى. 
مل نتوقع باأن يتم �عتقالها خا�سة 
تبني  ولكن  �ل�سهيد  و�لدة  و�أنها 
�أحد  بني  يفرق  ل  �لحتالل  باأن 
يرحمو�  مل  �جلميع،  وي�ستهدف 
م�ساعرها  ول  �ملنفطر  قلبها 
�ملعذبة،  �أمومتها  ول  �ملجروحة 
عن  و�إبعادها  باعتقالها  قامو� 
�لعمر  يبلغ من  �لذي  �لثاين  طفلها 
فقط 11 عاما وعن بناتها �لثالث". 
على  �حلكم  مدة  كانت  �سهر�   11
�ل�سيف  تنهيها  غنام  �أبو  �لأ�سرية 
�ملقبل، ولكن ما مر منها كان �أملا 
خا�سة  �جلبال  حتتمله  ل  فائقا 

على عائلتها.
��ست�سهاد  باأن  زوجها  ويو�سح 
بتحويل ظروف  كفيال  كان  حممد 

�لآن  ولكنها  �سعبة  �إىل  �لعائلة 
�أق�سى بكثري يف ظل غياب �لو�لدة 
�لثالثة  بناته  باأن  مبينا  كذلك، 
يتحملن �سغط �ملنزل و�لعمل فيه 
�لنجل  يفتقدها  بينما  وو�جباته، 

�لأ�سغر ود�ئم �ل�سوؤ�ل عنها.
�سهر  كل  مرة  �أزورها  ويتابع:" 
مرتفعة  معنوياتها  و�أرى  تقريبا 
�أن  بد  ل  ولكنها  عرفناها،  كما 
تتكلم عن حممد �ل�سهيد وتو�سينا 
بزيارة قربه د�ئما وعدم �لنقطاع 
�أكرب من هذ�  فاأي ظلم  ذلك،  عن 
قرب  بزيارة  �أ�سرية  تو�سي  �أن 
ونعم  �هلل  ح�سبنا  �ل�سهيد؟!  �بنها 

�لوكيل".

حقوق م�ستباحة

�لأ�سري�ت  عائالت  حال  تلك 
لوعة  منهن،  �لأمهات  خا�سة 
وفر�ق و��ستياق لأبنائهن يف �لوقت 
�لذي يجب �أن تتوفر فيه حقوقهن 

�لتي ل ينكرها �لعامل.
ويرى زوج �لأ�سرية �أبو غنام باأن ما 
تعر�ست له زوجته هو �أق�سى �أنو�ع 
ولكنه  جنلها،  �إعد�م  بعد  �لظلم 
قدرنا  هذ�  بعبارة  نف�سه  ي�سرب 
و�حلمد هلل و�هلل ل ين�سى �أحد� ول 

ي�سيع عنده �سيء.
عذ�ب  �ل�سجن  قائال:"  ويختتم 
وكل  للغاية  �سعب  و�لو�سع 
�أمهات  لهن  �أو  �أمهات  �لأ�سري�ت 
معهن..  �لتعاطف  يوجب  وهذ� 
نتمنى �لفرج �لعاجل لكل �أ�سري�تنا 
منازلهن  وت�سيء  يعدن  كي 

بنورهن".

مهما بلغت الت�سحيات ففي كل مرة تخرج ق�سة حتٍد و�سرٍب جديدة من خلف ق�سبان الحتالل 
اجلائرة، ومهما كانت احلكايات موؤملة فاإن حكايات اأخرى ت�سطر بقلم املعاناة وتكون اأكرث اإيالما.

قمة املعاناة

الأ�شرية اأبو غنام .. اأٌم اأ�شرية تو�شي بزيارة قرب جنلها ال�شهيد!!

اأمهات فى الأ�سر 

�شلطات الحتالل ال�شهيونى تعتقل )22( اأّمًا فل�شطينية
لـ )86( �بناً و�بنة من بني )46( �أ�سرية 

يقبعن يف معتقل "�لد�مون".
�لحتالل  معتقالت  �إد�رة  حترم 
�لأّمهات  �لأ�سري�ت  بع�س  �ل�سهيونى 
وحترم  كما  �أبنائهّن،  زيارة  من 
�لزيار�ت  من  �لأمهات  �لأ�سري�ت 
�ملفتوحة، ومن متكينهّن من �حت�سان 
�لتو��سل  منع  �إىل  �إ�سافة  �أبنائهن، 
�لأ�سري�ت  لقاء  �لهاتفي معهم، ومتنع 
معتقالت  يف  �لأ�رشى  باأبنائهّن 

�لحتالل.
لأطفال  �أّمهات  �لأ�سري�ت  بني  من 
�لحتالل  �سلطات  �عتقلتهن  ع  ر�سّ

ل�سنو�ت  بالعتقال  عليهّن  وحكمت 
من  ح�سن  ن�رشين  كالأ�سرية  طويلة، 
ل�ست  بالعتقال  و�ملحكومة  حيفا، 
و�أطفالها  زوجها  يقبع  و�لتي  �سنو�ت، 
وحترمها  غزة،  قطاع  يف  �ل�سبعة 
�إىل  زيارتهم،  من  �لحتالل  �سلطات 
يف  -�لقابعني  �إخوتها  حرمان  جانب 
منذ  وذلك  �أي�ساً،  زيارتها  من  حيفا- 
�عتقالها �أكتوبر 2015، علماً �أن �أ�سغر 
ثمانية �سهور عند  بعمر  كان  �أطفالها 
�عتقالها و�أكربهم فتاة كانت بعمر )11 
عاماً(، ما تز�ل تقوم برعاية �أ�سقائها 

�إىل جانب و�لدها.

بالإ�سافة �إىل �لأ�سري�ت: فدوى حمادة 
من �لقد�س، �ملعتقلة منذ �لعام 2017، 
و�ملحكومة بالعتقال لـ)10( �سنو�ت، 
�أ�سغرهم  �أطفال،  خلم�سة  �أم  وهي 
�سهور عند  �أربعة  �لعمر  يبلغ من  كان 
ملى  �ملوقوفة  و�لأ�سرية  �عتقالها، 
خلم�سة،  �لأّم  �خلليل،  من  خاطر 
�لعامني  �أ�سغرهم  يبلغ  مل  و�لتي 
�ملوقوفة  و�لأ�سرية  �عتقالها،  عندها 
بل�سم �رش�يعة من �لرملة، �لأم لثالثة، 
�أ�سغرهم بعمر �سنة ون�سف. �لحتالل 
حممود-  �أمينة  �لأ�سرية  �أي�ساً  يعتقل 
 ،2017 �لعام  منذ  �لقد�س،  من  عودة، 

ويحرمها من لقاء �بنها �لوحيد حممد 
"رميون"،  يف  �ملعتقل  هل�سة  �أحمد 
�لعمر )17( عاماً  و�لذي كان يبلغ من 
عند �عتقاله عام 2016 و�حلكم عليه 
بالعتقال لـ)18( عاماً. كما وي�ستهدف 
�ل�سهد�ء  و�أّمهات  عائالت  �لحتالل 
كا�ستمر�ر ل�سيا�سة �لعقوبات �جلماعية 
بحّق عائلة �لأ�سري و�ل�ّسهيد، كاعتقال 
وهي  �لقد�س،  من  غنام،  �أبو  �سوز�ن 
و�لدة �ل�ّسهيد حممد �أبو غنام، باّدعاء 
مهد�وي،  وفاء  و�عتقال  �لتحري�س، 
�أ�رشف  �ل�ّسهيد  و�لدة  طولكرم،  من 

نعالوة.

قناديل خلف الظالم

الأ�شري وليد م�شاملة يدخل 
عامه الـ 18 يف الأ�شر

ر�سمية مراعبة .. جدة لـ 30 حفيداً..

الحتالل يوا�شل اعتقال امل�شنة ر�شمية 
مراعبة رغم اأو�شاعها ال�شحية احلرجة

�ل�سري  نادي  مدير  �لنجار  �جمد  �أفاد 
باأن  �خلليل  حمافظة  يف  �لفل�سطيني 
�لقادر  عبد  �لر�سول  عبد  وليد  �لأ�سري 
عو�،  بيت  بلدة  من  )45عاماً(  م�ساملة 
عامه  دخل  قد  �خلليل،  مدينة  ق�ساء 

�لثامن ع�رش يف �سجون �لحتالل .
�عتقل  �لحتالل  باأن  �لنجار  و�أو�سح 
 ،2002/3/17 بتاريخ  م�ساملة  �لأ�سري 
�سهور،  عدة  ��ستمرت  مطاردة  بعد 
من  لأكرث  قا�سي  لتحقيق  وخ�سع 
�سهرين، و�تهمه �لحتالل بالنتماء �إىل 
يف  و�مل�ساركة  �لأق�سى  �سهد�ء  كتائب 

عمليات �أدت �إىل �إ�سابة م�ستوطنني.
�لحتالل  حماكم  باأن  �لنجار  و�أ�ساف 
ق�سى  �أن  بعد   ،2007 عام  يف  �أ�سدرت 
خم�س  �ل�سجن  يف  م�ساملة  �لأ�سري 
بال�سجن  يق�سي  بحقه  حكماً  �سنو�ت 
�لع�سكرية  �لنيابة  �أن  �إل  25 عاماً،  مدة 
مل تو�فق على �حلكم وقدمت ��ستئنافاً 
عليه للمحكمة، فو�فقت على رفع �حلكم 

�إىل �ل�سجن �ملوؤبد مدى �حلياة.
تعر�س  �لأ�سري  باأن  �ل�سري  نادي  وبنّي 
�لتنكيلية  �لإجر�ء�ت  من  �لكثري  �إىل 
بحقه، حيث عزلته �إد�رة �سجن نفحه يف 

�سهر �أكتوبر من �لعام 2015، بحجة �أنها 
�ل�سجن، وبعد مرور  �كت�سفت حفرة يف 
خا�س  �إي�سل  يف  عزله  على  �أ�سهر   10
على  نقل  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً 
�إىل م�ست�سفى �سوروكا �لإ�رش�ئيلي  �إثره 
كبري  ب�سكل  �ل�سحي  و�سعه  تر�جع  بعد 
�ل�سديد،  وتعر�س ملوجات من �لإغماء 
�إ�سافة �إىل تقيوؤ وتبول �لدم، وظهور �آلم 
�أخرى يف �لكلى و�لقلب. �لأ�سري م�ساملة 
متتالياً،  ��ستمر 37 يوماً  �إ�رش�باً  خا�س 
قبل �أن يتو�سل قادة �حلركة �لأ�سرية يف 
مع  �تفاق  �إىل  ورميون«  »�لنقب  �سجني 
بتعليق  يق�سي  �لحتالل،  �سجون  �إد�رة 
�سجن  عزل  من  نقله  مقابل  �إ�رش�به 
�إي�سل �إىل عزل رميون لفرتة موؤقتة، على 
كامل  ب�سكل  عزله  �إنهاء  لحقاً  يتم  �أن 
�إىل  �لإ�سارة  جتدر  �لأق�سام.  �إىل  ونقله 
�أن �لأ�سري م�ساملة �أب خلم�سة �أبناء كان 
�سنو�ت،   8 �عتقاله  حني  �أكربهم  عمر 
مل  �لعمر)25عاماً(  من  يبلغ  و�ليوم 
بينما   ، و�لده  �حت�سان  خاللها  ي�ستطع 
جنله �لأ�سغر �أحمد، و�لذي �أب�رش �لنور 
�أ�سبح عمره  فيه  �عتقل  �لذي  �لعام  يف 
�لآن 17 عاماً من عمر �سنو�ت �عتقاله.

 تو��سل قو�ت �لحتالل �عتقال �مل�سنة 
قرية  من  عاماً(   71( مر�عبة  ر�سمية 
متديد  بعد  قلقلية،  ق�ساء  ثلث  كفر 
وقالت  �لتحقيق.  ذمة  على  �عتقالها 
من  معززة  قو�ت  �إن  حملية  م�سادر 
�لعائلة  منزل  د�همت  �لحتالل  جي�س 
منزلها  من  �مل�سنة  و�لدته  و�عتقلت 
�آذ�ر.   15 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  وذلك 
د�همت  �لحتالل  قو�ت  �أن  وبينت 
عدة منازل للعائلة قبل يوم من �عتقال 
و�لدتهم، و�أخ�سعتها للتفتي�س �لدقيق، 
و�عتقلته و�سقيقه نظام، قبل �أن تفرج 
�مل�سنة.  و�لدته  لعتقال  وتعود  عنه 
مر�عبة  و�لدة  �أن  �مل�سادر  و�أو�سحت 
 30 لـ  وجدة  �أبناء  ل�سبعة  �أم  وهي   –
حفيد�ً – مل تت�سل فيهم منذ �عتقالها، 
تو�جدها،  مبكان  �لحتالل  يبلغ  ومل 
حاولو�  حمامني  عدة  �أن  �إىل  م�سري�ً 

�لحتالل  �أن  �إل  بزيارتها  �ملطالبة 
علمو�  �أنهم  و�أ�سافت  ذلك.  رف�س 
مر�عبة  ر�سمية  �لأ�سرية  �أن  موؤخر�ً 
نقلت �إىل �سجن ه�سارون، ثم نقلت �إىل 
�أن تعر�س على  �سجن �جللمة، وميكن 
�ملحكمة يوم غد�ً وذلك بعد مرور �أكرث 
من 70 �ساعة على �عتقالها. و�أكدت �أن 
�أنها  وخا�سة  خطري،  �ل�سحي  و�سعها 
يومياً  وتتناول  �أمر��س  تعاين من عدة 
�أنه  �إ�سافة  �لأدوية،  من  حبات   10
يتنا�سب  غذ�ئي  نظام  لها  خم�س�س 
و�لدته  �إن  وقالت  �ل�سحي.  وو�سعها 
و�ل�سغط،  �ل�سكري  �أمر��س  من  تعاين 
وعدم �لنتظام بدقات �لقلب، ووجود 
يعر�سها  ما  وهو  �لرئتني،  على  كتلة 
�أن  م�سرية  مفاجئة،  جللطة  رمبا 
ت�ستطيع  ول  �حلركة  بطيئة  مر�عبة 

�لنوم على ظهرها.
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اأخواتي  الأماجد  اإخوتي 
ال�صامدين  دربي  رفاق  املاجدات 
يف  املتمر�صني  الثابتني  ال�صابرين 
قالع الأ�رس,اأعزائي القراء اأحبتي 
الأفا�صل فما اأنا ب�صدده اليوم هو 
ت�صليط ال�صوء على اخطر حالت 
بال�رسطان  امل�صابني  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
البطيء  املوت  يواجهون  والذين 
ظروف  من  يعانون  وجميعهم 
ال�صوء  بالغة  واعتقالية  �صحية 
وال�صعوبة,ويعترب من ابرز الأ�رسى 
الفل�صطينيني امل�صابني بال�رسطان 
للغاية  حرجة  ال�صحية  وحالته 
وا�صتهتار  الطبي  الإهمال  نتيجة 

اإدارة م�صلحة ال�صجون بحياته, 
هو الأ�صري/ ي�رسي عطية امل�رسي 
ابن ال�صاد�صة والثالثون ربيعاً, اأحد 
القد�س"بـ"لواء  جماهدي"�رسايا 
�صجن  يف  حالياً  الو�صطى"والقابع 
نفحة وامل�صاب مبر�س ال�رسطان 
يف  البطيء  املوت  يتجرع  والذي 
�صجون الحتالل ويعاين من وجود 
الكبد  يف  �رسطانية  اأورام  ثالثة 
باأحجام خمتلفة,اإ�صافة اإىل اإ�صابته 
الليمفاوية’وقد  الغدة  يف  بت�صخم 
على  ع�رس  اخلام�س  عامه  اأنهى 
عامه  ويدخل  الأ�رس  يف  التوايل 
ال�صاد�س ع�رس وباقي ثالثة �صهور 
فهو  العدو,  �صجون  يف  لكتمالهم 
اأكرث من ن�صف حمكومتيه  اأم�صى 
يف ال�صجون متنقاًل مابني عيادات 
وامل�صت�صفيات,نتيجة  ال�صجون 
اأبرزها  من  اأمرا�س  بعدة  اإ�صابته 

مر�س ال�رسطان,
والتحدي  وال�صمود  ال�صرب  جرنال 
امل�رسي  ي�رسي  الأ�صري/  والثبات 
بني عذاب ال�صجن واآلم ال�رسطان 
املوت  الوحيد هو  يقول /مطلبي 

بني اأهلي
- الأ�صري املري�س / ي�رسي عطية 
اأبو   - عاًما   36( امل�رسي  حممد 

عماد(
- من مواليد / 1983/3/23م 

البلدة الأ�صلية / "يازور" املحتلة 
عام 1948م

اأ�رسة  تتكون   / الكرمية  عائلته 
وزوجة  ووالدته  والده  من  اأ�صرينا 
واأربع  اأ�صقاء,  و�صبعة  اأبيه 
من  لها  يا�رس  اأم  الأم  �صقيقات/ 
تي�صري  ي�رسي-  يا�رس-  الأبناء/ 
الأم  ومن  حترير-عبري  والأخوات 
 - حممد  الإخوة/  من  له  الثانية 
ومن  حامد  حممود-   - احمد 
الأخوات/ وفاء- وهالة, وقد تويف 

والده يف عام 2008م 
- احلالة الجتماعية / اأعزب

- مكان الإقامة / دير البلح و�صط 
 - الربكة  منطقة  يف  غزة  قطاع 

حي"امل�صاعلة" 
اأ�صرينا  تلقى  العلمي/  املوؤهل   -
الأ�صا�صي  تعليمه  مراحل 
وكالة  مبدار�س  والإعدادي 
الالجئني,ثم  وت�صغيل  الغوث 
مدر�صة  الثانوية يف  درا�صته  اأكمل 
الطلبة  من  "املنفلوطي"وكان 
املتفوقني واملميزين طوال مراحل 
الأق�صى  بجامعة  درا�صته,التحق 
"اجنليزي"وح�صل  تربية  تخ�ص�س 
على �صهادة بكالوريو�س تاريخ من 
نفحة  ال�صجن  الأق�صى يف  جامعة 
املاج�صتري  �صهادة  على  وح�صل 
اإدارة موؤ�ص�صات جمتمع حملي  يف 
�صهرين  قبل  القاهرة  جامعة  من 
دبلوم  واخذ  مقايل  كتابة  من 
دعاء,فاأمت حفظ كتاب اهلل, وتعلم 
العربية يف �صجون الحتالل  اللغة 

ال�صهيوين,
تاريخ العتقال / 2003/6/9م

النتماء   / اإليه  املوجه  التهمة   -
الع�صكري  اجلناح  القد�س  ل�رسايا 
حلركة اجلهاد الإ�صالمي ومقاومة 

الحتالل ال�صهيوين.
- مكان العتقال / �صجن نفحة 

- حكم عليه / ع�رسين �صنة 
قبل  وظامل/  تع�صفي  اإجراء   -
الزيارة  ق�صية جلعاد �صليط كانت 
ت�صيري ب�صكل دوري كل �صهر كال من 
الوالد والوالدة والأخوات ولكن بعد 
ق�صية �صاليط توقفت الزيارة قرابة 

�صلطات  ومنعت  �صنوات  خم�س 
الحتالل خاللها الأخوات والوالد 
الأ�صري  والده  زيارته,وتوقفت  من 
الزيارة  عن  بالعمر  ال�صبعينية 
حيلتها  وقلت  �صيخوختها  ب�صبب 
واإ�صابتها  وامل�صي  الوقوف  على 
بالعديد من الأمرا�س حالت بينها 

وبني ابنها من زيارته.....
من  اعتقاله  فرتة  يف  متكن   -
منها  الكتب  من  �صل�صلة  اإعداد 
اجلهاد  الطريق"و"قاعدة  "لوازم 
النطالق  قاعدة  العباد"  رب  اإىل 
الآن  ويتم  النعتاق  اأراد  من  اإىل 
قبل  من  ومراجعتهما  تنقيحهما 
لطباعتهما  الخت�صا�س  اأهل 
الأ�صري  عن  عرف  كما  ون�رسهما, 

كتابته لل�صعر والنرث.
- الأ�صري ي�رسي كان �صاب ريا�صي 
وقد  الكاراتيه  لعبة  هوايته  ومن 
احلزام  بعد  دان  على  ح�صل 
الأ�صود’متيز بالعديد من ال�صفات 
العالية  والأخالق  احلميدة 
الطبع  هادئ  كان  فقد  الرفيعة, 
ومطيعاً  تعامالته, حمباً  جدياً يف 
اإخوانه  على  بوالديه, حنوناً  وباراً 
واأخواته, وا�صاًل لأرحامه, حمبوباً 
بتعاليم  ملتزماً  اجلميع,  من 

الإ�صالم احلنيف 
كيفية اعتقال الأ�سري/ 

ي�سري امل�سري
�صهر  من  التا�صع  يف  اعتقاله  مت 
حزيران عام 2003م بعد حما�رسة 
منزله املتواجد يف منطقة "الربكة 
غرب  جنوب  امل�صاعلة"  حي   -
كبرية  بقوات  البلح  دير  مدينة 
والوحدات  ال�صهيوين  اجلي�س  من 
بال�صالح  املدججة  اخلا�صة 
الع�صكرية  بالآليات  مدعومة 
املنزل  مداهمة  ومت  والدبابات 
يوم  فجراً  الثالثة  ال�صاعة  عند 
الأطفال  باإرهاب  وقاموا  الثالثاء 
باملنزل  وعاثوا  وال�صيوخ  والن�صاء 
رفيق  معه  واعتقل  ودماراً  خراباً 
دربه الأ�صري اإياد اأبو نا�رس الذي ل 
يزال يقبع يف �صجون الحتالل ومت 
مركز  اإىل  اأ�صقائه  جميع  اعتقال 

"ايرز"  حانون  بيت  يف  التوقيف 
التحقيق  من  اأيام   8 مرور  وبعد 
لقد  علماً  اإخوته  عن  الإفراج  مت 
لل�رسب  ي�رسي  الأ�صري  تعر�س 
من  جمموعة  اأيدي  على  املربح 
اجلي�س  توقف  اأثناء  امل�صتوطنني 
يف منطقة كي�صوفيم يف انتظار قوة 
اأخرى من اجلي�س بهدف ترحيلهم 
اأ�صيب يف راأ�صه  اإىل ال�صجن, وقد 
و�صدره وخلف الأذن وبقى �صنوات 
خلف  من  �صديد  امل  من  يعاين 

الأذن نتيجة ال�رسب.
نقل  جرى  اأيام"  مرور"5  وبعد 
اإىل �صجن املجدل  الأ�صري ي�رسي 
القا�صي  للتحقيق  تعر�س  وقد 
والنف�صي  اجل�صدي  والتعذيب 
اأيدي  على  التحقيق  اأقبية  يف 
ال�صني بيت,وجه  �صباط خمابرات 
كان  تهم  عدة  ي�رسي  لالأ�صري 
عمليات  لتنفيذ  التخطيط  منها 
اجلهاد  حلركة  جهادية,والنتماء 
الع�صكري  وجناحها  الإ�صالمي 
جمموعة  القد�س,وتزعمه  �رسايا 
اإطالق  يف  ع�صكرية,وامل�صاركة 
املواقع  باجتاه  "البنا"  �صواريخ 
عبوات  عدة  وزرع  ال�صهيونية, 
ال�صهيونية  الآليات  �صد  نا�صفة 
املجتاحة ملخيماتنا وقرانا,وذلك 
الحتالل  مزاعم  ح�صب 
من  ون�صف  �صنتني  ال�صهيوين,بعد 
ي�رسي  الأ�صري/  نقل  مت  اعتقاله 
امل�رسي اإىل املحكمة ال�صهيونية 
ليحكم عليه بال�صجن ملدة ع�رسين 

عاماً...

احلالة املر�سية اأو 
ال�سحية للأ�سري

بال�رسطان/  املري�س  الأ�صري 
يتجرع  الذي  امل�رسي  ي�رسي 
املوت البطيء يف �صجون الحتالل 
مل يكن يعاين يوماً من اأي اأمرا�س 
تذكر قبل عملية اعتقاله وقد اأدرك 
ال�رسطان اخلبيث  اإ�صابته مبر�س 
مرور  بعد  الطبي  الإهمال  نتيجة 
وقتها  اعتقاله,وكان  من  عامني 
واإ�صهال  واآلم  مغ�س  من  يعاين 

بالوزن  وفقدان  ودوخة  �صديد 
وعلى اأثرها اأجرى عملية جراحية 
الغدة  يف  خبيث  ورم  ل�صتئ�صال 
2013,ونقل  عام  بالرقبة  الدرقية 
اإل  العالج,  لتلقي  اإي�صل  يف �صجن 
اأن و�صعه ال�صحي مل يتح�صن,فهو 
واآلم  دوخة  من  يعاين  مازال 
حالته  تدهورت  وحديثاً  وغثيان 
اأطباء  امتناع  ب�صبب  ال�صحية 
وم�صت�صفيات الحتالل عن اإجراء 
الالزمة  الطبية  الفحو�صات 
تو�صح  والتي  املري�س  لالأ�صري 

�صبب الآمة ال�صديدة..
من  ال�صحية  حالته  وتعترب 
يف  احلالت  واأخطر  اأ�صعب 
�صجون الحتالل كونه يعانى من 
اإنت�صار ال�رسطان يف الكبد ب�صكل 
�صل�صلة طويلة  اإىل  متقدم,اإ�صافة 
منها  الأخرى  الأمرا�س  من 
يف  النخاعية  الغدة  يف  ت�صخم 
الدماغ, وي�صكو من هزال ودوخة 
و�صداع ب�صكل دائم,كما يعانى من 
م�صكلة يف القلب والآم يف ال�صدر 
وا�صتمرار  التنف�س  يف  و�صيق 
الأمعاء. من  والآلم  النزيف 

م�صاكل  من  موؤخراً  عانى  كما 
�صعبة يف العينني اأدت اإىل �صعف 

ارتفاع  نتيجة  الروؤية  يف  �صديد 
وقد  الدم,  يف  الربوتني  ن�صبة 
اإهمال  ا�صتمر  اإذا  للعمى  توؤدى 

عالجها,
اأوجه  مقايل  �صطور  على  ومن 
املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل  ندائي 
والهيئات الدولية وخا�صة منظمة 
اأطباء  العاملية,ومنظمة  ال�صحة 
بال حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ 
امل�رسي  ي�رسي  الأ�صري/  حياة 
العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج 
اأن  قبل  ال�صجون  له خارج  الالزم 
احلركة  �صهداء  بكوكبة  يلتحق 
حلظة  اأي  يف  الأ�صرية  الوطنية 
نتيجة الإهمال الطبي وال�صتهتار 

بحياته من قبل اإدارة ال�صجون,
الحتالل  �صلطات  اأن  مالحظة/ 
بالإفراج  املنا�صدات  كل  ترف�س 
جيده  �صحته  بان  متذرعة  عنه 
من  كاذبة  تقارير  على  بناء 

م�صت�صفى الرملة.. 
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 

واأ�صرياتنا املاجدات...
للمر�صى  العاجل  وال�صفاء 
ال�رسطان  باأمرا�س  امل�صابني 
الفتاكة  الأمرا�س  من  وغريها 

بالإن�صان ..

من حتت ركام الآلم ومن اآهات اجل�سد املنهك الذي يئن من ويلت مر�ض ال�سرطان,ينه�ض جرنال ال�سرب رغم اأوجاعه الغائرة متحديًا جربوت 
املر�ض اللعني وع�سابات الإجرام ال�سهيوين,ول�سان حاله يقول جللديه طغاة الع�سر,هيهات اأن تفلحوا بجربوت طغيانكم يف ك�سر اإرادتنا وتثبيط من 

عزائمنا,فمهما فاق ب�ساعة اإجرامكم لن يزيدنا اإل �سموداً وثباتًا والت�ساقًا بهذه الأر�ض الطيبة حتى حتقيق حلمنا باحلرية وال�ستقلل ...

�سامي اإبراهيم فودة

الأ�سري ي�سري امل�سري ي�سارع املوت بعد اإ�سابته مبر�ض ال�سرطان

ادراة �سجن رميون تنقل ا�سرى ق�سم 1 اىل ق�سم 7 بعد تركيب اجهزة ت�سوي�ض بداخله
الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  اأفادت 
�صجن  اإدارة  اأن  واملحررين, 
رميون الإ�رسائيلي قامت �صباحا 
القابعني  الأ�رسى  جميع  بنقل 

اىل  بال�صجن,   )1( رقم  ق�صم  يف 
ق�صم رقم )7( بعد تركيب اأجهزة 

ت�صوي�س داخل الق�صم.
من  حالة  اأن  الهيئة,  وقالت 

التوتر وال�صتفزاز ت�صود �صفوف 
عملية  بعد  ال�صجن,  يف  الأ�رسى 
الت�صوي�س  اجهزة  وتركيب  النقل 
اأن  واأ�صافت,   .7 الق�صم  داخل 

عمدت  الحتالل  �صجون  اإدارة 
اىل  اجلاري  العام  مطلع  منذ 
عدة  يف  ت�صوي�س  اجهزة  تركيب 
وعوفر  ورميون  كالنقب  �صجون 

ت�صمى  ما  تو�صيات  على  بناء 
اخلناق  لت�صييق  اأردان"  "بلجنة 
على املعتقلني, ما ت�صبب بحالة 
�صفوف  يف  والتوتر  ال�صغط  من 

ت�صبب  كونها  الأ�صرية  احلركة 
وقد  الراأ�س  يف  اأوجاع  لالأ�رسى 
تت�صبب باأمرا�س مزمنة وخطرية 

على املدى البعيد.
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عي�شة ق.

جوالت  من  تبقى  ما  جانب  �إىل 
كاأ�س  ومباريات  �لوطنية  �لبطولة 
�أربع  تاأجيل  مت  �أين  �جلمهورية، 
�لغد  عن  موؤجلة  كانت  مقابالت 
�شبيبة  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
عن  ق�شنطينة  و�شباب  �ل�شاورة 
�جلولة 18، دفاع تاجنانت و�شباب 
ن�رص   ،19 �جلولة  عن  ق�شنطينة  
عن  بجاية  ومولودية  د�ي  ح�شني 
�جلولة 21 ومولودية �جلز�ئر �أمام 

مولودية وهر�ن عن �جلولة 22. 
لقاءين  تاأجيل  مت  جانبها  �إىل 
متاأخرين كانا مربجمني بتاريخ 25 

مار�س �لقادم ويتعلق �الأمر باحتاد 
عن  د�ي  ح�شني  ون�رص  بلعبا�س 
�جلولة 22، �شباب بلوزد�د و�شباب 
دون   ،24 �جلولة  عن  ق�شنطينة 
لقاء�ت  �أربعة  تو�جد  �الإغفال عن 
بعد  تربجمه  ومل  موؤجلة  �أخرى 
بكل  �الأمر  ويتعلق  �لكروية  �لهيئة 
من ن�رص ح�شني د�ي وجمعية عني 
ومولودية  ق�شنطينة  �شباب  مليلة، 
�حتاد   ،23 �جلولة  عن  �جلز�ئر 
نادي  �ل�شاورة،  و�شبيبة  بلعبا�س 
عن  د�ي  ح�شني  ون�رص  بار�دو 

�جلولة 24.
�لرئي�س  هيئة  ت�شع  �لو�شعية  هذه 
حقيقي  ماأزق  �أمام  مدو�ر 

تو�ريخ  عن  �لبحث  بخ�شو�س 
برجمة  �إعادة  �أجل  من  جديدة 
�للقاء�ت �لع�رصة �ملتاأخرة، خا�شة 
�إ�شد�ل  قبل  �لوقت  �شيق  ظل  يف 
�لوطنية  �لبطولة  عن  �ل�شتار 
�ملقرر �شهر ماي �ملقبل، خا�شة 
�لوطنية  �لبطولة  �أن  علمنا  �إذ� 
�شت  نهايتها  عن  يف�شلنا  الز�ل 
جوالت �إىل جانب �أن �لر�بطة �أمام 
موعده  يف  �ملو�شم  �إنهاء  ماأزق 
�لوطني  �ملنتخب  �ن�شغال  ظل  يف 
نهائيات  يف  للم�شاركة  للتح�رص 
�ملقررة  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س 
�ملقبلني  وجويلية  جو�ن  �شهري 

مب�رص.

مدوار ي�ؤجل املباريات املتاأخرة ويخلط احل�ساباتموؤ�شرات توحي بربجمة كارثية نهاية املو�شم
فاجاأت الرابطة املحرتفة لكرة القدم بالإعالن عن التاأجيل جمددا للمباريات املتاأخرة 

والتي كان مربجما اإجراوؤها يومي 21 و25 مار�س املقبل، والتي مت تاأجيلها جمددا اإىل 
تاريخ لحق يف انتظار الك�شف عن التواريخ اجلديدة لتلك املباريات، حيث خرج 

املوقع اللكرتوين لهيئة الرئي�س عبد الكرمي مدوار بقرار يبدو غريبا يف ظل كرثة 
املقابالت املوؤجلة عن اجلولت ال�شابقة، والتي �شوف تهدد برجمة املباريات املتاأخرة 

التي بلغ عددها جمموع 10 مباريات 

جلنة الن�شباط تدع 
ملف مباراة اأوملبي 

و�شبيبة القبائل مفتوحا

معاقبة جمه�ر 
ال�سام لقاءين 

والع�دة اأمام بارادو
�الن�شباط  جلنة  عاقبت 
�ملحرتفة  للر�بطة  �لتابعة 
جمعية  نادي  �لقدم  لكرة 
مبار�تني  بعقوبة  مليلة  عني 
�الأحد�ث  بعد  جمهور  دون 
�شهدتها  �لتي  �خلطرية 
برج  �أهلي  �أمام  مبار�ته 
بوعريريج و�لتي جرت �الأحد 
�ملن�رصم حل�شاب �جلولة 24 
من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، 
�ملو�جهة  حكم  دّون  حيث 
ت�شكيلة  �أن�شار  يدين  تقرير� 
»ال�شام« من خالل �إقد�مهم 
�مليد�ن  �أر�شية  ر�شق  على 
و�لتي �أّدت �إىل �إ�شابة العبي 
�إىل  وتعري�شهم  �ملناف�س 
ما  وهو  ج�شدية،  �إ�شابات 
باللعب  معنيا  �لفريق  يجعل 
�أمام  �شاغرة  مدرجات  �أمام 
فريقي مولودية بجاية ودفاع 
�جلولتني  حل�شاب  تاجنانت 
�الأوىل،  �لر�بطة  26 و28 من 
جماهري  تعود  لن  بينما 
�مللعب  �أجو�ء  �إىل  »ال�شام« 
�شوى يف �للقاء �الأخري �لذي 
يخو�شه �لفريق هذ� �ملو�شم 
ي�شتقبل  عندما  �لديار  يف 
بار�دو حل�شاب �جلولة  نادي 
تركت  �ملقابل،  يف   .29
�جتماع  يف  �الن�شباط  جلنة 
ملف  �أم�س  �أول  �أع�شائها 
مبار�ة �أومليي �ملدية و�شبيبة 
بعدما  مفتوحا  �لقبائل 
�لفريقني  لرئي�شي  وجهت 
بوقلقال ومالل ��شتدعاء من 
�أجل �ملتثال �أمامها غد� يف 
وجهها  �لتي  �التهامات  ظل 
�لقبائلي  �لنادي  رئي�س 
لنظريه بوقلقال بالتقرب منه 
من �أجل ترتيب �للقاء ل�شالح 
عوقب  جهته  من  فريقه 
�ملدية  �أوملبي  نادي  مدرب 
لقاء  بعقوبة  رو�بح  توفيق 
�الحتجاج على  ب�شبب  و�حد 

قر�ر�ت �حلكم
جلنة   وجهة  ذلك  جانب  �إىل 
لفريق  �إنذ�ر�  �الن�شباط 
توقيع  قبل  بجاية  �شبيبة 
جمهور  دون  �للعب  عقوبة 
�لذي  �لتقرير  در��شة  بعد 
�أمام  لقائها  حجكم  قدمه 
ت�شوبة  �ل�شلف �شمن  جمعية 
�لر�بطة  عن  �ملتاأخر  �للقاء 
�ملحرتفة �لثانية و�لذي دّون 
»�جليامبي«  جمهور  �إقد�م 
يف  �لنارية  �الألعاب  باإلقاء 
�مللعب وهو ما يجعل �لفريق 
جمهور  دون  باللعب  مهدد 
�ل�شيناريو  تكر�ر  حال  يف 

جمدد�.
عي�شة ق.

الفاف ترد على رئي�س الكناري ببيان

مالل ميتثل غدا اأمام جلنة االن�سباط 
ومهدد بعق�بة ثقيلة

�جلز�ئرية  �الحتادية  عرّبت 
من  ��شتيائها  عن  �لقدم  لكرة 
�أدىل  �لتي  �الإعالمية  �لت�رصيحات 
�لقبائل  �شبيبة  فريق  رئي�س  بها 
�لفاف  �أكدت  �رصيف مالل، حيث 
موقعها  على  ن�رصته  بيان  يف 
على  تعود  مالل  �أن  �اللكرتوين 
�إطالق مثل تلك �التهامات دون �أي 
�أ�شا�س و�أدلة عندما يتعر�س فريقه 
�أن  مو�شحا  �لهزمية،  �إىل  كل  يف 
مالل يبحث يف كل مرة عن �حلجة 
وبطريقة غري مو�شوعية من �أجل 
�الإخفاقات  لتربير  �ل�شبل  بحث 
على  وي�رص  ناديه  ي�شجلها  �لتي 
�لفاعلة  لالأطر�ف  �لتهم  تلفيق 

ببالدنا،  �مل�شتديرة  �لكرة  يف 
�إىل  �مل�شوؤولية  حمل  �ملرة  وهذه 
�حتاد  ورئي�س  �لفاف  رئي�س  نائب 
�لعا�شمة ربوح حد�د وخمتار �أمالو 
�مل�شوؤول على تعيني �حلكام حت�شبا 
�ملحرتفتني  �لر�بطتني  ملباريات 
هيئة  و�أد�نت  و�لثانية.  �الأوىل 
مثل  زط�شي  �لدين  خري  �لرئي�س 
و�لتي  �خلطرية  �لت�رصيحات  هذه 
بني  �خلالفات  هّوة  من  تزيد 
�جلز�ئرية،  �لكروية  �الأ�رصة  �أفر�د 
�لند�ء�ت �ملتكررة  خا�شة يف ظل 
�لتي يتم �إطالقها من �أجل تفادي 
�لنارية  �لت�رصيحات  هذه  مثل 
و�ال�شتفز�زية، وك�شف بيان �لفاف 

موعد  على  يكون  �شوف  مالل  �أن 
�أمام جلنة �الن�شباط  مع �المتثال 
يف �جلل�شة �ملقررة غد� من �جل 
�أطلقها  �لتي  �لت�رصيحات  تربير 
ربوح  �تهامه  حول  �الأدلة  وتقدمي 
حد�د و�أمالو برتتيب مبار�ة �شبيبة 
�لقبائل و�أوملبي �ملدية مع �حلكم 
ال  حيث  �الأخري،  ل�شالح  بوكو��شة 
ينال عقوبة قا�شية يف  �أن  ي�شتبعد 
�لهيئة  نف�س  عليه  توقع  مرة  ثاين 
وقت  يف  معاقبته  بعد  �لعقوبات 
�شابق باالإق�شاء عام مع �شتة �أ�شهر 
غري نافذة قبل تقلي�س �لعقوبة �إىل 

ثالثة �أ�شهر.
عي�شة ق.

البطولة العربية للمالكمة

تاأهل ثالثة مالكمني جزائريني 
اإىل ن�سف النهائي

جز�ئريني  مالكمني  ثالثة  �شمن 
�لدور  �ىل  تاأهلهم  �أم�س  �أول 
�لعربية  للبطولة  نهائي  ن�شف 
�جلارية  رجال  �أكابر  للمالكمة 
من  �ل�شود�ن  باخلرطوم  وقائعها 
�الأمر  مار�س.ويتعلق   23 �إىل   18
وزن  يف  مرجان  ��شامة  من  بكل 
56 كغ �لذي تغلب على �لليبي عبد 
�لدين  و�شم�س  حممد،  �ملجيد 
كر�مو 69 كغ �لفائز على �ل�شوري 
كغ   75 ويون�س منو�شي  مثلج  ليث 
على �لليبي فتيح �شعد، وباملقابل 
�أمام  كغ   60 ترزولت  ولدي  �نهزم 
�ملغربي ر�شا �در�ر، بينما مل يت�شن 
منازالته  �كمال  بعزيز  بن  لر�شا 
عقب  تيا،  حممد  �ل�شود�ين  �أمام 
�حلاجب.  م�شتوى  على  �إ�شابته 
يف  فلي�شي  حممد  �أم�س  وو�جه 
وزن 52 كغ نظريه �ل�شود�ين �حمد 

حمري  حممد  ويلتقي   حممد 
81 كغ مع مناف�شه �ملغربي ماين 
بلودينات  �شعيب  بينما  �يبوب، 
مليا�س  حممد  �ل�شوري  يالقي 
�ملناف�شة،  نهائي  ن�شف  �إطار  يف 
وتاأهل �ملالكمان حممد �شلطاين 
49 كغ وحمند �شعيد حماين 91 كغ 
وي�شارك  �لنهائي،  �ىل  مبا�رصة  
�ملنتخب �لوطني يف هذ� �ملوعد 
مالكمني   10 مبجموع  �لعربي  
من  �ملكون  �لفني  �لطاقم  بقيادة 
بوبكري  دين،  �أحمد  �ملدربني 
بلوني�س،  و�شليمان  �حلفيظ  عبد 
�ملرتبة  �لوطني  �ملنتخب  ونال 
ل�شنة  �لعربية  �لبطولة  يف  �الوىل 
�شبع  بر�شيد  باخلرطوم   2018
ميد�ليات 5 ذهبيات، 1 ف�شية، 1 

برونزية.
وكالت

الت�شكيلة ت�شتاأنف اليوم وت�شافر اجلمعة اإىل 
فرن�شا لتح�شري ودية راد �شتار

اإدارة الكناري ترفع تقريرا 
للفاف الرابطة وجلنة التحكيم

�لقبائل  �شبيبة  فريق  �إد�رة  رفعت 
�الحتادية  من  لكل  تقرير� 
�ملحرتفة  و�لر�بطة  �جلز�ئرية 
لكرة �لقدم و�للجنة �لفنية للتحكيم 
عا�شها  �لتي  �الأحد�ث  حول 
خالل  �ملدية  مبدينة  �لفريق 
�الأوملبي  �أمام  مقابلتها  خو�س 
حل�شاب  �ملن�رصم  �الأحد  �ملحلي 
�لر�بطة �ملحرتفة  �جلولة 24 من 
�إد�رة  �تهمت  �أين  �لقدم،  لكرة 
�حلكم  مالل  �رصيف  �لرئي�س 
�لفريق  م�شلحة  بخجمة  بوكو��شة 
�لفوز  على  وم�شاعدته  �ملحلي 
منحه  خالل  من  م�شاعدته  عرب 
ح�شبها  �رصعية  غري  جز�ء  ركلة 
�للقاء  من  �الأخرية  �الأنفا�س  يف 
تقدمي  من  �لقبائلي  �لفريق  ومنع 
نهاية  �إعالن  قبل  �الحرت�ز�ت 
ت�شديد  عقب  مبا�رصة  �للقاء 
�جلز�ء  ركلة  �الأوملبي  العبي 
�لنادي  �إد�رة  �تهمت  بنجاح، حيث 
�لتي  �لقو�نني  بخرق  �لقبائلي 
ت�شري عليها �ملنظومة �لكروية يف 

�لقو�نني  بتطبيق  وطالبت  بالدنا، 
و�إعادة حق �ل�شبيبة، وهدد �لنادي 
يف  بعيد�  بالذهاب  �لقبائلي 
�لق�شية ومر��شلة حمكمة �لتحكيم 
�لريا�شي ورفع دعوى لدى �لعد�لة 
مع  �لت�شامح  عدم  �أجل  من 
لل�شبيبة  حتدث  �لتي  للتجاوز�ت 

ح�شب �الإد�رة.
يف �شياق خمتلف، ت�شتاأنف ت�شكيلة 
بعدما  �لتدريبات  �ليوم  »�لكناري« 
مقابلة  عقب  ر�حة  يومني  نالت 
خ�رصتها  �لتي  �ملدية  �أوملبي 
و�شيعت ت�شييق �خلناق على �لر�ئد 
�لفارق  وتقلي�س  �لعا�شمة  �حتاد 
�إىل نقطتني، حيث جتري تدريبات 
�ل�شبيحة، بينما برجمت  �لومي يف 
�لقبائلي  �لوفد  �شفر  مالل  �إد�رة 
من  �ملقبل  �جلمعة  فرن�شا  �إىل 
�لذي  �لودي  للقاء  �لتح�شري  �أجل 
�أمام  يخو�شه رفقاء �لالعب �شتي 
�لقادم و�ملقررة  �ل�شبت  ر�د �شتار 

على ملعب »مي�شال هيد�لغو«.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

من  الأول  اليوم  ي�سجل  مل  اأين 
�سفوف  يف  غياب  اأي  الرتب�ص 
جميع  ح�رض  بعدما  الالعبني 
الذي  بال�ستدعاء  املعنيني 
جمال  الوطني  الناخب  وجهه 
قائمته  �سمت  والذي  بلما�سي 
الناخب  فر�ص  حيث  لعبا،   26
لعبيه  على  الن�سباط  الوطني 

موعد  عن  تاأخر  اأي  من  ومنعم 
جعل  ما  وهو  الرتب�ص  انطالق 
الطاقم  قرارات  يحرمت  اجلميع 
الوطنية  العنا�رض  و�سجلت  الفني 
بني  باملركز  تباعا  التحاقها 
املحليني  والالعبني  املحرتفني 
الذي مت توجيه الدعوة لهم ويتعلق 
لو�سيف،  زغبة،  باخلما�سي  الأمر 

بوداوي، نعيجي ومزيان.
الرتب�ص  من  الأول  اليوم  و�سهد 

خو�ص ح�سة تدريبية يف الأم�سية 
بعدما اأقدم بلما�سي على تق�سيم 
حيث  جمموعتني،  اإىل  الالعبني 
الذين  الالعبني  جمموعة  خا�ص 
الرتب�ص  ليلة  مباريات  خا�سوا 
لال�سرتجاع  ا�سرتخائية  ح�سة 
من التعب والإرهاق الذين يعانون 
املجموعة  خا�ست  بينما  منه، 
عادية  تدريبية  ح�سة  الثانية 
على  الأول  امل�سوؤول  قيادة  حتت 

العار�سة الفنية الوطنية.
الرتب�ص  من  الأول  اليوم  وعرف 
توجيه  مت  لعبني  اأربعة  ح�سور 
يف  مرة  لأول  لهم  الدعوة 
مع  للعب  الكروي  م�سوارهم 
الأمر  ويتعلق  الوطني  املنتخب 
الفرن�سي  لوهافر  لعب  من  بكل 
فيكتور لكحل وثالثي نادي بارادو 
بداوي  ه�ساك  لو�سيف،  هيثم 

وزكريا نعيجي.

بلما�شي ق�ّشم �لتعد�د �إىل جمموعتني �أول �أم�س

اخل�ضر ينطلقون يف التح�ضري لغامبيا وتون�س بتعداد مكتمل
�نطلقت �الأمور �جلدية للمنتخب �لوطني و�ملتعلقة باالنطالق يف �لرتب�س �لتح�شريي �لذي يجري يف مركز حت�شري �ملنتخبات 

�لوطنية ب�شدي مو�شى ��شتعد�د للمبار�تني �ملقررتني �أمام غامبيا حت�شبا للجولة �الأخرية من �لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل كا�س �إفريقيا 
لالأمم �ملقررة هذه �ل�شائفة يف م�شر و�لودية �أمام �ملنتخب �لتون�شي يومي 22 و26 مار�س على �لتو�يل، حيث با�شرت م�شاء 

�لبارحة �لعنا�شر �لوطنية �ال�شتعد�د�ت بعد �لتحاق جميع �لالعبني مبركز �لرتب�س

عنرت يحي: ال اأحد عر�س 
علي الوزارة واأرف�س 

احلديث با�ضمي

اإدارة االتفاق ال�ضعودي 
تطمئن مبوحلي

كورتوا يف�ضد خمططات 
ريال مدريد

للمنتخب  ال�سابق  النجم  نفى 
التي  الأخبار  يحي  عنرت  الوطني 
حول  اأم�ص  اأول  ترويجها  مت  كان 
الوزير  طرف  من  عر�سا  تلقيه 
اأجل  من  بدوري  الدين  نور  الأول 
املتعلقة  الوزارية  احلقيبة  تويل 
وظهر  والريا�سة،  ال�سباب  بوزارة 
الوطني  للمنتخب  الأنيق  املدافع 
اإىل  التاأهل  اإىل  قاده  والذي 
نهائيات كاأ�ص العامل 2010 بجنوب 
عن  اجلزائر  غياب  بعد  اإفريقيا 
املحافل الكروية العاملية دام 24 
 48 اأقل من  قبل  ال�سورة  عاما يف 
بكثافة  الأخبار  تداول  بعد  �ساعة 
بدوي عر�ص  اأن  القول  من خالل 
عليه تويل وزارة ال�سباب والريا�سة 

اأع�ساء  �سمن  املن�سب  وت�سلم 
للوزير  خلفا  اجلديدة  حكومته 
اأن  اإل  حطاب،  حممد  الأ�سبق 
ابن مدينة �سدراتة ب�سوق اأهرا�ص 
عرب  اأم�ص  �سباح  تغريدة  ن�رض 
التوا�سل  باملوقع  اخلا�ص  ح�سابه 
خاللها  نفى  »تويرت«  الجتماعي 
نفيا قاطعا اأن يكون مت عر�ص عليه 
اأنها جمرد  من�سب الوزير واأو�سح 
اإ�ساعات ل اأ�سا�ص لها من ال�سحة، 
من  يحدث  فيما  اإقحامه  ورف�ص 
خالل  باجلزائر  �سيا�سي  حراك 
الفرتة الأخرية اأو احلديث با�سمه، 
م�ستقبل  اأف�سل  »اأمتنى  واأ�ساف: 

ممكن لبلدنا اجلزائر«.
ع.ق.

الإتفاق  نادي  اإدارة  طماأنت 
الدويل  املرمى  حار�ص  ال�سعودي 
مبوحلي  ريا�ص  وهاب  اجلزائري 
املو�سم  نهاية  قبل  ت�رضيحه  ِبعدم 
نادي  م�سوؤولو  واأخرب  احلايل، 
مبوحلي،  العرين  حامي  الإتفاق 
ِباأنه باٍق يف فريق “اخليول” حتى 
 ،2022 �سيف  العقد  مّدة  تنق�سي 
كما ذكرته تقارير �سحفية �سعودية 
اأول اأم�ص، واأ�سافت اأن اإدارة نادي 
الرابطة  مرا�سلة  رف�ست  الإتفاق 
من  املحلية،  للبطولة  امُل�سرّية 
بديل  مرمى  حار�ص  جلب  اأجل 
تُعّو�ص به مبوحلي الذي �سيبلغ من 

العمر 33 �سنة يف اأفريل املقبل.
اإ�سابة  بعد  القرار،  هذا  جاء 
-الإبهام  الي�رضى  يده  مبوحلي يف 
املا�سية،  اجلمعة  حتديدا- 
 45 مِلّدة  املناف�سة  عن  وابتعاده 
واإجراء  العالج  اأجل  من  يوما 
ِلنهاية  امُلرادف  جراحية  عملية 
“حماربي  عرين  حامي  مو�سم 
لل�سحافة  ووفقا  ال�سحراء”، 
ال�سعودية، فاإن اإدارة نادي الإتفاق 
قد تُر�سل مبوحلي اإىل فرن�سا، من 
اأجل اإجراء عملية جراحية يف يده 

امل�سابة.
وكاالت

بريطاين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
كورتوا  تيبو  البلجيكي  اأن  اأم�ص 
اأف�سد خطة  مدريد،  ريال  حار�ص 
الإ�سباين  مع  للتعاقد  املرينغي 
عرين  حامي  خيا  دي  دافيد 
املريكاتو  يف  يونايتد  مان�س�سرت 
ل�سحيفة  ووفقا  املقبل،  ال�سيفي 
كورتوا  فاإن  الربيطانية،  »�سن« 
تبادلية  �سفقة  يف  الدخول  رف�ص 
مان�س�سرت  اإىل  بانتقاله  تق�سي 
املرينغي  ح�سول  مقابل  يونايتد 
على خدمات دي خيا، واأ�سارت اإىل 
ريال  مع  البقاء  يف�سل  كورتوا  اأن 
مدريد يف املو�سم املقبل، م�سرًيا 
اإىل اأن يف حالة تعذر حتقيق هذه 
البلجيكي  احلار�ص  فاإن  الرغبة، 
�سان  باري�ص  اإىل  لالنتقال  مييل 
مركزه  كورتوا  وخ�رض  جريمان. 

لريال  الأ�سا�سي  الت�سكيل  يف 
زين  الفرن�سي  عودة  فور  مدريد 
قيادة املرينغي،  اإىل  زيدان  الدين 
الدفع  ف�سل  املدرب  اإن  حيث 
يف  نافا�ص  كيلور  بالكو�ستاريكي 
�سيلتا  اأمام  املا�سية  املباراة 
لهجوم  تعر�ص  كورتوا  وكان  فيغو، 
املرينغي  جماهري  من  �سديد 
عقب مباراة الفريق اأمام اأجاك�ص، 
امللكي  الفريق  خ�رضها  والتي 
خروجه  يف  وت�سببت   1-4 بنتيجة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  بطولة  من 
وعلى اجلانب الآخر، مل يجدد دي 
خيا حتى الآن عقده مع مان�س�سرت 
ينتهي يف املو�سم  والذي  يونايتد، 
اإىل  التو�سل  عدم  ب�سبب  املقبل 

اتفاق ب�ساأن الراتب اجلديد.
وكاالت   

عبيد وجعبوط يتعافيان من �الإ�شابة 
و�شاحلي يو��شل �لغياب

ال�ضيا�ضي يتعرف اليوم 
على مناف�ضه بربع 

نهائي رابطة االأبطال
يتعّرف فريق �سباب ق�سنطينة م�ساء اليوم على مناف�سه 

الذي يواجهه يف الدور ربع النهائي من مناف�سة رابطة 

اأبطال اإفريقيا بعد حتقيقه تاأهال تاريخيا لأول مرة يف 

م�سواره الكروي وجاء التاأهل يف ثاين م�ساركة قارية ملمثل 

اجلزائر، حيث جتري عملية �سحب القرعة مبقر الحتاد 

الإفريقي لكرة القدم ويح�رضها املدير الريا�سي ل�سباب 

ق�سنطينة طارق عرامة الذي تلقى الدعوة للم�ساركة يف 

اأحداثها، حيث يتم تق�سيم الأندية الثمانية املتاأهلة اإىل 

هذا الدور من املناف�سة القارية اإىل �سنفني الأول ي�سم 

الأندية التي ت�سدرت املجموعات الأربعة، بينما يتواجد 

يف ال�سنف الثاين الأندية التي تاأهلت يف املركز الثاين 

وي�سم ممثل الكرة اجلزائرية يف املناف�سة القارية.

وينتظر اأفراد ت�سكيلة »ال�سيا�سي« ب�سغف كبري التعرف على 

النادي الذي �سوف يالقونه يف ربع النهائي، اأين �سيكون 

اللقاء عربيا خال�سا باعتبار ان اأ�سبال املدرب الفرن�سي 

ديني�ص لفان مر�سح اأن يواجهوا اأحد الأندية الثالثة الوداد 

البي�ساوي املغربي، الرتجي التون�ص اأو الأهلي امل�رضي، 

بينما ي�سن متي بي مازميبي الكونغويل اإىل الت�سنيف الأول 

ولن يواجه ال�سباب بعدما لعب معه يف نف�ص املجموعة، 

بينما ي�سم الت�سنيف الثاين اإىل جانب �سباب ق�سنطينة كل 

من ماميلودي �ساندونز اجلنوب اإفريقي، حوريا كوناكري 

الغيني و�سيمبا التنزاين، لالإ�سارة جتري مباريات الذهاب 

اأيام 5، 6 و7 اأفريل بينما تلعب العودة اأيام 12، 13 و14 من 

نف�ص ال�سهر. يف املقابل، ت�سهد ت�سكيلة »ال�سيا�سي« عودة 

الثنائي اأمني عبيد وجعبوط بعد تعافيه من الإ�سابة التي 

كان يعاين منها، حيث ينتظر اأن يكون جاهزا حت�سبا للقاء 

مولودية وهران �سمن يف مباراة اإياب ربع نهائي كاأ�ص 

اجلمهورية، يف املقابل يتوا�سل غياب زميلهما �ساحلي 
الذي لزال يوا�سل العالج من اإ�سابته.

عي�شة ق.

 م�شوؤولو �مللعب ي�شيدون
 بحالة �أر�شية �مللعب

طبع 22 األف تذكرة وعملية 
البيع تنطلق اليوم بت�ضاكر
با�رضت اإدارة ملعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة يف 

الإجراءات التنظيمية حت�سبا للمباراة التي يجريها 
املنتخب الوطني اأمام نظريه الغامبي املقررة 
�سهرة اجلمعة املقبل حت�سبا للجولة ال�ساد�سة 

والأخرية من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص اإفريقيا 
لالأمم املقررة ال�سائفة املقبلة يف م�رض، ولهذا 
الغر�ص قامت اإدارة ملعب ت�ساكر بطبع جمموع 

22 األف تذكرة لفائدة الأن�سار الراغبني يف التنقل 
اإىل امللعب وت�سجيع العنا�رض الوطنية من اأجل 

حتقيق فوز معنوي يف الت�سفيات بعدما كانوا 
�سمنوا التاأهل اإىل العر�ص الكروي القاري عقب 
العودة بالفوز يف اجلولة املن�رضمة من الطوغو، 
وقررت اإدارة ملعب م�سطفى ت�ساكر عدم تغيري 

اأ�سعار التذاكر بعدما قررت طرحها اإىل البيع يف 
ال�سبابيك ابتداء من �سبيحة اليوم مقابل 300 

دينار للمدرجات العادية والتي يبلغ عدد تذاكرها 
جمموع 20 األف تذكرة، بينما مت طبع جمموع 2000 

تذكرة للمدرجات املغطاة بقيمة 500 دينار.
يف املقابل، ك�سف مدير ال�سباب والريا�سة لولية 

البليدة جعفر نعار اأن كافة الأمور التنظيمية 
جاهزة ل�ستقبال مقابلة اجلزائر وغامبيا املقررة 

ابتداء من ال�ساعة التا�سع اإل ربع من �سهرة اجلمعة 
املقبل، حيث اأكد يف ت�رضيحات لوكالة الأنباء 
اجلزائرية اأن اأر�سية امللعب الرئي�سي جاهزة 
ل�ستقبال املوعد الكروي وتتواجد يف اأح�سن 

حالتها ح�سبه بف�سل املعاينة الدورية للع�سب 
الطبيعي، واأ�ساف اأن م�ساحله اأجرت تعديالت 

على مرافق امللعب من خالل و�سع حلة جديدة 
لغرف تغيري املالب�ص وو�سع اإنارة قوية وفق 

اللوائح الدولية.
عي�شة ق.

ريا�ضة�الأربعاء 20  مار�س  2019  �ملو�فـق  ل11رجب 1440هـ 13



جوفنتو�س يهدد حلم زيدان
ك�ضف تقرير �ضحفي �إيطايل �أم�س �أن جوفنتو�س ي�ضعى بقوة للتعاقد مع العب مف�ضل لدى 
�لفرن�ضي زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد يف �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل، ووفًقا ملوقع 
كري�ضتيان  �لدمناركي  مع  �لتعاقد  يف  يرغب  جوفنتو�س  فاإن  �الإيطايل،  مريكاتو«  »كالت�ضيو 
�إيرك�ضني العب و�ضط توتنهام، وبد�أ بالفعل يف �لتحدث مع ممثليه، و�أ�ضار �أن فابيو بار�تي�ضي 
�أجل  من  �ل�ضبريز  مع  طويلة  فرتة  منذ  �إيرك�ضني  ير�قب  جلوفنتو�س،  �لريا�ضي  �ملدير 
�لذي و�ضع  �النق�ضا�س عليه يف �ملريكاتو �ملقبل. ويهدد جوفنتو�س بذلك خطط زيد�ن، 
للمناف�ضة  مدريد،  ريال  فريق  بناء  �إعادة  �أجل  من  �ل�ضيف  يف  �أولوياته  ر�أ�س  على  �لالعب 
�ملو�ضم �ملقبل،  توتنهام يف  �إيرك�ضني مع  وينتهي عقد  �ملقبل،  �ملو�ضم  �لبطوالت يف  على 
ولكن �لفريق �للندين يت�ضبث باأمل توقيع �لنجم �لدمناركي على عقد جديد للبقاء د�خل قلعة 
 7 �ضجل  �الآن  �أنه حتى  توتنهام، حيث  مع  مو�ضًما مميًز�  يقدم  �إيرك�ضني  �أن  يذكر  �ل�ضبريز. 

�أهد�ف ومنح زمالءه 12 متريرة حا�ضمة يف كل �لبطوالت.

اإنرت ميالن يكتب ف�صال جديدا رفقة اإيكاردي
�إيكاردي  ماورو  ثقته من عودة  �إنرت ميالن عن  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير  ماروتا  بيبي  �أعرب 
مهاجم �لنري�تزوري، يف �أقرب وقت ممكن خالل �الأيام �ملقبلة، وقال ماروتا، يف ت�رصيحات 
�إ�ضالح ذ�ته، نحن عائلة و�أولياء �الأمور يجب عليهم  �أن يتمكن �ملوقف من  �ضحفية: »�َمل 
�تخاذ �لقر�ر�ت، من �أجل �لنمو و�لتح�ضن«، و�أ�ضاف: »هكذ� يتم تف�ضري قر�ر�تنا، �أمتنى �أن 
�إنرت ميالن  �أعطى  �إيكاردي رجل جيد  الأن  �أقرب وقت ممكن،  �ل�ضدع يف  �إ�ضالح هذ�  يتم 
�لكثري، وال يز�ل باإمكانه �إعطائنا �ملزيد«، و�ختتم ماروتا ت�رصيحاته: »�الآن �إيكاردي يعاين 
من م�ضكلة يف �لركبة، ناأمل �أن يتم �ضفائه يف �أ�رصع وقت ممكن ويعود للمجموعة بعد �إعادة 
�لتاأهيل«. وكان خالف حاد ن�ضب بني �إيكاردي و�إنرت، فور قر�ر �لنادي �ضحب �ضارة �لقيادة 
من �الأرجنتيني الأ�ضباب غري و��ضحة، ومنحها �إىل زميله �ضمري هاند�نوفيت�س، ليعلن بعدها 

�ملهاجم معاناته من �إ�ضابة يف �لركبة، ومل ي�ضارك يف �أي مبار�ة منذ ذلك �لتوقيت.

مي�صي يلتحق باملنتخب الأرجنتيني
�لتحق جنم نادي بر�ضلونة ليونيل مي�ضي 
�الأرجنتيني  �ملنتخب  ببعثة  �أم�س  �أول 
ت�ضتعد  و�لتي  مدريد،  يف  �لقدم  لكرة 
خلو�س مبار�تني وديتني هذ� �ل�ضهر �ضد 
فنزويال و�ملغرب، �ضت�ضهد�ن عودته �إىل 
�ضفوف منتخب بالده للمرة �الأوىل منذ 
ثالثة  ت�ضجيله  وغد�ة   ،2018 مونديال 
�أهد�ف »هاتريك« يف مرمى ريال بيتي�س 
�الإ�ضباين،  �لدوري  من   28 �ملرحلة  يف 
�ن�ضم �أف�ضل العب يف �لعامل �إىل زمالئه 
عرب  ن�رصت  �ضور  بح�ضب  �ملنتخب  يف 
حت�ضري�ً  »تويرت«،  على  �الأخري  ح�ضاب 
خلو�س مترين م�ضرتك يف مركز تدريب 

ريال مدريد.
عن  �لكاتالوين  �لفريق  جنم  وغاب 

�لنهائي لكاأ�س �لعامل يف رو�ضيا، و�ضيعود  �أمام فرن�ضا يف �لدور ثمن  �ملنتخب منذ �خلروج 
و�ند�  ملعب  على  مار�س   22 يف  فنزويال  �ضد  وديتني  مبار�تني  خلو�س  ت�ضتعد  لت�ضكيلة 
وتاأتي �ملبار�تان  �لتابع الأتلتيكو مدريد، و�ضد �ملغرب يف 26 منه يف طنجة،  مرتوبوليتانو 
�ضمن حت�ضري�ت �ملنتخب �الأرجنتيني للم�ضاركة يف بطولة كوبا �أمريكا �الأمريكية �جلنوبية، 

و�لتي ت�ضت�ضيفها �لرب�زيل بني 14 جو�ن و�ل�ضابع جويلية.

�صوي�صرا تخ�صر جهود �صاكريي
�أعلن �الحتاد �ل�ضوي�رصي لكرة �لقدم �أول �أم�س �أن �ضريد�ن �ضاكريي العب �لو�ضط �ضيغيب 
عن مبار�تي بالده يف ت�ضفيات بطولة �أوروبا 2020، �أمام جورجيا و�لدمنارك ب�ضبب �إ�ضابة 
�لتهاب  من  يعاين  �ملهاجم،  �لو�ضط  »العب  بيان:  يف  �ل�ضوي�رصي  �الحتاد  وقال  �لفخذ،  يف 
موؤمل يف �لفخذ«، وغاب العب ليفربول �لبالغ عمره 27 عاما عن �لتدريبات �أول �أم�س حيث 
خ�ضع لفحو�ضات يف م�ضت�ضفى بزيورخ.و�ضيعلن فالدميري بيتكوفيت�س، مدرب �ضوي�رص�، عن 
�لالعب �لبديل غد� �لثالثاء، للعب يف �ضيافة جورجيا بالت�ضفيات �الأوروبية، �ل�ضبت �ملقبل، 

قبل ��ضت�ضافة �لدمنارك بعدها بثالثة �أيام.

غريزمان يوجه ر�صالة خفية لرب�صلونة
�إ�ضباين  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
�أمام  مدريد  �أتلتيكو  خ�ضارة  �أن 
�أبطال  دوري  بطولة  يف  جوفنتو�س 
رغبة  ور�ء  �ل�ضبب  تكن  مل  �أوروبا، 
يف  غريزمان  �أنطو�ن  �لفرن�ضي 
بر�ضلونة  �ضفوف  �إىل  �النتقال 
ل�ضحيفة  ووفًقا  �ملقبل،  �ل�ضيف 
فاإن  �الإ�ضبانية  ديبورتيفو«  »موندو 
عن  خفية  ر�ضالة  وجه  غريزمان 
قبل  بر�ضلونة،  �إىل  ممثليه  طريق 
من  �لروخيبالنكو�س  �إق�ضاء  يتم  �أن 
رميونتاد�  بعد  �أوروبا،  �أبطال  دوري 
كري�ضتيانو  �لربتغايل  قادها  تاريخية 
باأن  �ل�ضحيفة  و�أفادت  رونالدو، 
�لنجم  �عتذ�ًر� من  �لر�ضالة ت�ضمنت 
�الأول  �لعر�س  رف�س  على  �لفرن�ضي 

من بر�ضلونة، مع �لتاأكيد على �أنه �ضيكون �ضعيًد� �إذ� ح�ضل على فر�ضة �أخرى الرتد�ء قمي�س �لبار�ضا، و�أو�ضحت �أن �لالعب 
مل ينتقل �إىل بر�ضلونة بعد �أن تعر�س لل�ضغط من قبل �لالعبني و�ملديرين و�جلهاز �لفني للروخيبالنكو�س من �أجل �ال�ضتمر�ر 
رفقة �لفريق �ملدريدي، كما كان �لالعب �لفرن�ضي يحلم بلعب نهائي دوري �أبطال �أوروبا هذ� �ملو�ضم، و�لذي �ضيقام على ملعب 

فريقه »و�ند� ميرتوبوليتانو«. 
�أن فريقه يبتعد عن �ملناف�ضة على  �أدرك  �أن  �إىل �النتقال لرب�ضلونة، بعد  �أتلتيكو  وحتولت رغبة غريزمان من �ال�ضتمر�ر مع 
�الألقاب، باالإ�ضافة �إىل �عتماد مدربه �الأرجنتيني دييغو �ضيميوين على نهج دفاعي، جنبًا �إىل جنب مع �لرحيل �ملحتمل لعدد 
من �أ�ضدقائه يف �لفريق خالل �ل�ضيف �ملقبل، وكان غريزمان قريبًا من �الن�ضمام �إىل بر�ضلونة يف �ل�ضيف �ملا�ضي، قبل �أن 
يقرر �إعطاء ظهره للبار�ض�س و�ال�ضتمر�ر مع نادي �لعا�ضمة، من خالل �لتوقيع على عقد جديد حتى 2023. يذكر �أن بر�ضلونة 
ا بعد رحيل �لثنائي منري �حلد�دي  يعاين من عدم وجود بديل جيد لالأوروغوياين لوي�س �ضو�ريز يف مركز ر�أ�س �حلربة، خ�ضو�ضً

وباكو �ألكا�ضري.

يرتقب م�ضوؤولو نادي باري�س �ضان جريمان �لفرن�ضي بني حني 
جونيور  ونيمار  مبابي  كيليان  �ملتاألق  �لثنائي  موقف  و�آخر 
ب�ضاأن �هتمام نادي ريال مدريد �الإ�ضباين بالتعاقد معهما يف 
�ل�ضيف �ملقبل، وك�ضفت �ضبكة »ESPN« �أن م�ضادر بالنادي 
�لباري�ضي، �أو�ضحت لل�ضبكة �الأمريكية،�أن �ملقربني من نيمار 
ومبابي �أكد� الإد�رة �لبي �إ�س جي �أنهما لن يرحال عن حديقة 
�مللكي  �لنادي  �أن  �إىل  ولفتت  �ملقبل،  �ل�ضيف  يف  �الأمر�ء 
�ضان  بعد خروج  �ل�ضائعات  وز�دت  �لثنائي،  ب�ضم  كثري�  مهتم 
جريمان من دوري �أبطال �أوروبا �أمام مان�ض�ضرت يونايتد، وهي 
ريال  نادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  ينفها  مل  �لتي  �ل�ضائعات 
زيد�ن.،  �لدين  زين  �لفريق  لقيادة  �لعائد  �ملدرب  �أو  مدريد 
�لالعبني  عقود  يف  جائزة  غري  �جلز�ئية  »�ل�رصوط  �أ�ضافت: 

لن  �أنه  �لباري�ضي  �لنادي  تاأكيد  ورغم  �لفرن�ضية،  باالأندية 
�أخرى لتعوي�س  �أنه يجب توفري مو�رد مالية  �إال  يبيع جنميه، 
�خل�ضائر �القت�ضادية من �لود�ع �ملبكر لدوري �الأبطال، مما 

ي�ضطره لبيع عدد من العبي �لفريق«.
ت�ضم  جي  �إ�س  بي  يف  للبيع  �ملر�ضحني  قائمة  �أن  و�أو�ضحت 
وخي�ضي  �ضيل�ضو  لو  جوفاين  بيتي�س  ريال  �إىل  �ملعار  �لثنائي 
لفريق  �ملعار  كريت�ضوفياك  �إىل جريجورز  �إ�ضافة  رودريغيز، 
لوكوموتيف مو�ضكو �لرو�ضي مع �إمكانية بيع �لثالثي توما�س 
نادي  �أن  وذكرت  نكونكو،  وكري�ضتوفر  كورز�و�  ليفني  مونييه، 
�رصكات  مع  رعاية  عقود  �إبر�م  ب�ضدد  جريمان  �ضان  باري�س 
و�مل�ضي  مايل  تو�زن  الإحد�ث  �لقادمة،  �لفرتة  خالل  �أخرى 

قدما يف �إبر�م �ضفقات جديدة.

نيمار ومبابي ُيحبطان خمطط ريال مدريد
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رواية

خطوط الرخام
الدروب الطينية ال�ضيقة   حت�ضن  احلياة  بقريتي ، وحركة 

القرويني التي انت�ضرت مثلما اخلريطة على تلك الدروب 
الطينة ، فلكل درب هنا ي�ضلك يوؤدي اإىل مكان بعينها ،دروب 

الوديان و الب�ضاتني و احلقول اجلبلية ودروب اإىل مقربة عني 
الطلبة واىل الأكواخ املنت�ضرة التي فتحت لها مع مرور الزمن 

عدة دروب ؟
ي�ضني بوغازي

احلياة   تخف   اأخذت  امل�ساء   مع 
 ، اأغنامه  اأورد  الرعاة  فاآخر  هنا 
ولي�ص غري وهنا وهنالك  �سخو�ص 
تتقاذفهم  بعيد   من  يلمحون 
الأكواخ  فيظهرون  ويختفون بني 
تتب�رص  ولو    ، والهنيهة  اللحظة 
احلزينة  كوغرافيا  تخالهم   ربهم 
امل�ساء  ظالل  حتت  تتحكم  جدا 
بقريتي  الظل  و  الإن�سان  اإن   ،
كالمهما موزعني على حدة احلزن 
حزانى   ، لأجله  خلقا   وكاأنهما 
ل  و  حت�سهم  هنا  النا�ص  ومتعبني 
ت�سمعهم اأبدا يبحون  ، لكن الغريب 
احدهم   من  تقرتب   واأنت  انك  
ت�ستم  عطر احلياة  الأول  ، عطر  
القرية التي  فاحت فامتزجت من 
عرق اليومي على طول اأمد ارتداء 
الطبيعة  تر�سله   ما  على   الثياب 
التي  والأرا�سي  املبللة  الطينية 
تراكم   وقد  تنبته   ما  اخرتقتها 
تراكما  مثلما الأنواء يف  الف�سول 
التاأمل  اأبقيت   ، ال�سنني   وروائح 
حتى  ميتزج  اأمام  املدى القروي 
كله باأكواخها ودروبها وب�ساتينها و 
احلقول اخل�سبة  والوادي املنحدر 

عني  مقربة ّ  ، وقت  منذ  النا�سف 
الطلبة التي  �سميت لأجلها القرية 
، فقد عجبت حني علمت اأول مرة 
باأن مقربة ت�سمي قرية ، ثم تفهمت 

ملا احلزن هنا اأ�سلي  ؟
ب�ساطتها  على  احلياة   �سخب 
ي�ستمر  مرافقا  لل�سجر واحلجر ، 
فال تاأبه باأحد  من القرويني الدين 
يت�ساقطون  من حول اأيامهم  مبا  
الآخرين   عن  ظالل   من   ين�سج  
تنوعت  هنا   الب�رص   ، له  ظال 
الألوان   زخم  وا�ستد   وجوههم  
على حمياهم ،  من كرثة تعر�سهم 
ل�سم�ص  وقلة العتناء  التجميلي  ، 
وجهه  يغالط  اأن  يحاول  احد  فال 
�سغريا  كان  اأن  منذ  عرفه  الذي 
ي�ستمر  بل    ، كيمائية  مبعاجلات 
معه  وجهه الأول يكرب كما قدر له 
، فال يتدخل  اأن يكرب مع الأعوام 
العتناء  اإعادة  يف  عادة  القرويني 
بجلدات وجههم ، فالزمن عندهم 
واحلياة  الق�سوة  مبدى  مقيا�ص 

املرتجمة على الوجوه .
لكنهم  م�سرتكني يف القناعة  ، ومع 
ال�سجيج  الذي رافق  بزوغ احلزن 
الأرياف  فتت  التى  الفو�سى  واأيام 
اأ�سياء كثرية  ،  بداأ الحتياط  من 

مل تكن  قبل ، فرغم ق�رص اإقامتي 
اكت�سفت    ، ال�سهريني  قاربت  التي 
ذاك �رصيعا ، هي رغبة عجيبة يف 
الختباء والكتفاء بال�رصوري جدا 
يف الظهور وال�سهر وتبادل الزيارات 
والتحيات ، فال  ترى  من تريد  اأن 
التي  الأ�سوات  ت�سمع   ول    ، تراه 
تريد اأن ت�سمعها ، ول جتد احدهم 
اأن  املعتاد  من  الذي  املكان  يف 
يكون فيه ، عادات قروية خمتلفة 
الكربى  املدن  عادات  على  متاما 
اأن تق�سد   اأحدا عليك  اأردت  ،وان 
كوخه ،  هنا الفو�سى  دربت النا�ص  
على احلذر ، ثم اأبقته احلذر بعد 
اأن خفت �سطوة احلزن و الفو�سى 
بعد عقدين كاملني منذ اأن رحلت 
جنازة  ت�سيع  يوم  عدت  اأن  اإىل 

�سديقي �سم�ص الدين .
اخللفية  الأرياف  من  بلدة  قريتي 
من   الكثري   يقطنها   املن�سية 
النا�ص والقليل الي�سري  من الفرح.

كانت جولة ليلية مع دخول امل�ساء 
بت  فبالكاد  حرية  ملئتني  وقد   ،
من  حريتي  لكن   ، قريتي  اعرف 
البتعاد  من  عقدين  بعد  قريتي 
قراءة  عاودت  ملا  كحريتي  لي�ست 
من  عدت  بعدما  الأوراق  رزم 
اأفقدتني  فقد   . الليلية  جولتي 
عن  �سديقي  رواها  التي  الق�سة 
التي  التوقعات  جميع  الهاليل 
اأتطلع  بداأت  برا�سي عندما  دارت 
فيه  كان  حني  املا�سي  ذاك  اإىل 
الذاتي  احلر�ص  م�سوؤول  الهاليل 
مقتبل  يف  �سغريا  كنت  اأين  ولو   ،
 . الأول  عقدي  بعد  الثالثة  �سنتي 
يرده  ما  هاله   الذي   ال�سيزيفي  
الهاليل  يوليه  التي  احلظوة  عن 
وكاأنه   ، معه  يتاآلف  اخذ  الذي 
يعرف  من قبل ، ظل مرتب�سا  اىل 
ان م�سك بال�رص  الذي  ا�ساع عقل 
ابيه بعد فقد ابنه ، �رص ان الهاليل 
م�سوؤول احلر�ص الذاتي  من �سهل 
له ان يتعاقد مع اخلدمة الع�سكرية 
من  عنده  �سار  ورده  ما   . جمندا 
طويال  احلال  يدم  ومل   ، ذهب 
يدي  بني  لبدين  �سم�ص  خرب  ال  
�سديقي   اختفى  بعدها   ، الهاليل 

ومل يعيد يعرث له على خرب .
باحلديقة  كنت   الليلة  تلك  يف   «
كعادتي لكني اح�س�ستها هذه الليلة  
 ، روحي  على  ثقيلة   �سارت  وقد 
واإذ بال�سيزيفي يقف امامي قائال 

:   » �سخ�ص يريد مقابلتي » 
بدا  للتو  الذي  امل�ساء  داك  يف 
معي   كالمه  كان   ، ظالمه  ي�سدل 
وكانه �سوتا  يخرتق خلوتي لريبك 
�سكون  على  اعتاد  الذي  عاملي  

احلديقة .
اليك  ار�سلني  وقد   «  : ال�سيزيفي 

�سخ�سيا  لأخذك اليه »
معه  وقدمت   �سامتا  ظللت 
كان  داخله   ، الفندق   قا�سدين  
الهاليل بهوله  وهي القاعة الوىل 
كان   ، تدخله  عندما  تقابلك  التي 
ينتظرين وكان  يبدو �سغوفا تفي�ص 
بدا   وقد   ، للحديث  لهفة  عينه 
كالمه  من  الفته  عما  مغايرا   يل 
اوامر  كانت جمرد  التي  واحاديثه 
يكن  مل   ، اجلب�ص  ا�سغال  وطلبات 
وان   ، عرفته  الذي  نف�سه  ابدا 
جل�سته ذكرتني بتلك  الخرى التي 
راأيته فيها  يوما عندما رافقت ابي 
منزويا  الذاتي   احلر�ص  مقر  اىل 
لقد   ،  ، بعيدا  الهزاز  كر�سيه  يف 
كانت اجلل�سة نف�سها  هذا امل�ساء 
تبتلعه  وتكاد  الريكية  يف  منزويا 
ذاك  اىل  جل�سته  اعادتني   لقد   ،
ارقب  مرة  لأول  احلزين  املا�سي 
كانت  التي  والهالت  الأنواء  ذات 
تلك التي ارغمتني على الرحيل . 

�سم�ص  يا  ابيك  من   «   : الهاليل 
الدين ..«

�سم�ص الدين: » اجلندي..
الهاليل : » ذاك رجل ، ابيك رجل 
كان   لقد   ، م�سى  زمن  من  عرفته 
اولئك  من   الخريني  ي�سبه  ل 
القرويني ، واخوك يا �سم�ص الدين 

، اتذكره جدا كان ي�سبهك كثريا ؟
 ، قليال  ا�سطرب   جعلني  كالمه 

 ، بداخلي  قاتال   �سجنا  وايقظني 
هاهو  ما  هربت منه زمنا يعاود 
العحيب  الهاليل  ب�سوؤال  الرجوع 
اجيبه  كيف  اعرف  مل   ، الغريب 
حلظتها ، وبعد وقت قلت بعد ان 

تراجعت خطوة :
» ومن ل يعرف اخيه ، كنت واخي 
وابي  ثالثة وحيدين بذاك الريف 
بقينا  امي  توفت  بعدما   ، بقريتي 
 ، القدمي  دارنا  يف  وحيدين  �سبه  
كان ابي حازما يف تربيتنا ، حازما 
يتزوج  ان  يرد  فلم  رجولته  يف 
ا�سياء  منه  تعلمنا   ، معه  وظللنا 
لكنه احلزن الذي م�سى معنا  قدرا 
بال  طاغيا  حزنا   كان  الثالثة  لنا 

رحمة »
ا�ستغربت   اللحظات  تلك  لكني يف 
عن  �سئلني  ملا  ال�ستغراب  ا�سد 

اخي ؟ فقلت  مردفا : 
احد  ل   ، اخي  عن  �سئلتني  »ملا 
يعرف ان يل اخا يف هذه املدن ، 

ثم وما �ساأنك وما�سي عائلتي »
الهاليل : » يا �سم�ص الدي ، اعرف 
ابيك جيدا ، وماأ�ساة اخيك جيدا 
، ورمبا اعرفك لكني ل�ست متاأكدا  
كافية منك ، فلقد عملت  هنالك 
ال�سي  انا   ، والفو�سى  احلزن  ايام 
ه�سام �سديق ابيك  اذا كنت تتذكر 
هذا ال�سم ، و اجلندي ابيك كان 
يحر�ص  ظل  الذاتي  احلر�ص  من 

قرب اخيك عهدا ، ومات على القرب 
من فرط احلزن ...

كما  متاما  كله  كالمه  امامي  لح 
الذي  لكن   ، وعائليتي  يل  حدث 
حريين اكرث ا�سمه الثاين قال » �سي 
ه�سام » ورغم ان لهذا ال�سم رنينا 
خمتلفا باأدين لكني ظللن اىل تلك 
اللحظة ل اعلم �سيئا عنه ، على ما 
يبدو انه يعرف ابي ، واغلب الظن 
باأ�سياء  ليخربين  ا�ستدعاين  ان 

مهمة .
مبهورا  كنت  لكم   «  : الهاليل 
للخدمة  اجلندي  ابيك  بع�سق  
الع�سكرية ، لقد ظلت معه منذ 
يت�سامح  يكن  ،مل  الثورية  ايامه 
الع�سكرية  اخلدمة  م�ساألة  يف 
مطلقا ،بل انه خا�سم الكثريين 
ف�سل  بع�سهم  لأن  احلر�ص  من 
عدم ار�سال ابناءهم اىل اخلدمة 
، كان ي�سف اجلميع على قاعدة 
ل  احلر�ص  وكان    « اخلونة   «

يجدون حرجا .
ال�ستدعاء  ار�سال  اتعرف حتى 
ار�سل  الذي  الع�سكرية  للخدمة 
من  اول  كنت   ، اخيك  اىل 
اىل  اعطاه  من  انا   ، ا�ستلمه 
الدركي الذي اعطاه اىل ابيك ، 
ذاك  غامرا يف  فرحا  فرح  لقد 
ذاكرتي  يف  يرن  يزال  ما  اليوم 

ذاك الفرح الغامر .   

احللقة 16



بقلم الباحث والكاتب ال�صحفي 
حممد مرواين

اأحزاب  وجود   رغم  انه  واملالحظ 
�سيا�سية ي�سارية يف عهد التعددية التي 
اإىل   1990 عام  منذ  اجلزائر  تعي�سها 
اأحزاب  يوما  اجلزائريون  يرى  مل  انه 
هذا التيار تتكتل على م�رشوع واحد اأو 
تتخذ موقعا ملواجهة الغرمي واملناف�س 
من اأحزاب املواالة اإذ ال تلتقي اأحزاب 
يف  اإال  اجلزائر  يف  املت�ستت  الي�سار 
الذي  الوقت  يف  االنتخابية  املواعيد 
ترتكز  التي  واملبادئ  االأدبيات  ت�سكل 
منطلقا  البالد  يف  الي�سار  اأحزاب  على 
واملواقف  الروؤى  يف  توافق  لبناء  هاما 
ظاهر  الغري  االنق�سام  هذا  اأن  ويبدو 
جليا للراأي العام زاد من �سعف وتراجع 
يفتك  التي ال  االنتخابات  » يف  »الي�سار 
فيها هذا التيار متثيال يحفظ له هام�س 
من املناورة ملناف�سة اأحزاب ال�سلطة .

حزب جنم »�صمال اإفريقيا » اأول 
اإرها�صات التجربة الي�صارية

يف حي »الرحيبة » بوابة املدينة القدمية 
مبدينة »تلم�سان » عا�سمة الزيانيني ولد 
»م�سايل اأحمد املدعو »احلاج » يف 16 
ماي 1889 كان والده ا�سكافيا اإذ ينحدر 
ذالك  بعد  �سيكون  الذي  الرجل  هذا 
اأهم زعيم �سيا�سي تعرفه اجلزائر التي 
اإذ  الفرن�سي  اال�ستعمار  ت�سارع  كانت 
ينحدر الزعيم ال�سيا�سي موؤ�س�س حزب 
كانتى  عائلة  من  اإفريقيا«  �سمال  »جنم 
ينتمي  وهو  واحلرف  الفالحة  متار�س 
اإىل »الطريقة ال�سوفية الدرقاوية » عاد 
�سارك  اأن  بعد   1921 عام  اجلزائر  اإىل 
وجندته  االأوىل  العاملية  احلرب  يف 
اإىل فرن�سا  لي�سافر  الفرن�سية  ال�سلطات 
ات�ساالت  اإجراء  يف  وي�رشع   1932 عام 
,بنى  الفرن�سي  ال�سيوعي  احلزب  مع 
ال�سيا�سية  مرجعيته   « احلاج  »م�سايل 
يف  املارك�سي  الفكر  انت�سار  ظل  يف 
فكان  العربي  العامل  بلدان  من  الكثري 
ل�رشائح  املطلبية  »اللغة  على  ي�ستغل 
املجتمع التي ت�ستحق التحرر واالنعتاق 

 ».. اال�ستغالل  اال�ستعمار ومظاهر  من 
الرجل  اأن  وموؤرخون  اأكادمييون  وي�سري 
الذي ولد »ي�ساريا » �سعى اإىل بناء معابر 
الفرن�سي  الي�ساري  التيار  مع  توا�سل 
هامة  اأطروحات  مبثابة  كانت  واأفكاره 
املنطقة  يقود  �سيا�سي  حزب  لبناء 
�سوات  كانت  التي  ككل  املغاربية 
اال�ستعمار  وطاأة  حتت  اخلم�سينات 

الفرن�سي .
 1926 عام  يف   « احلاج  »م�سايل  اأ�س�س 
حزب »جنم �سمال اإفريقيا » وقد و�سع 
اأولوياته  يف  ال�سيا�سي  احلزب  هذا 
واملغرب  وتون�س  اجلزائر  ا�ستقالل 
�سلب  يف  الفرن�سي  اال�ستعمار  عن 
طموحات  مقدمة  ويف  االهتمامات 
احلزب  قيادة  تبادل  وقد  احلزب 
�سخ�سيات �سيا�سية من البلدات الثالث 
وخا�س   « واملغرب  تون�س  »اجلزائر 
ن�ساال   « اإفريقيا  �سمال  »جنم  حزب 
الفرن�سي  امل�ستعمر  وجه  يف  �سيا�سيا 
االإدارة  قبل  من  احلزب  بحل  انتهى 
مواقف  ب�سبب   1929 عام  الفرن�سية 
ملظاهر  املناه�سة   « احلاج  »م�سايل 
وا�سطهاد  واال�ستعمار  اال�ستغالل 
قال  وقد  متحررة  ولدت  التي  ال�سعوب 
لي�ست  االأر�س  »اأن هذه  ال�سهرية  كلمته 
للبيع » وقد اعتقل امل�ستعمر الفرن�سي 
الي�ساري  ال�سيا�سي  الزعيم  مرارا 
»م�سايل احلاج » وزج به يف ال�سجن يف 
�سوي�رشا  اإىل  بعدها  وفر   1934 نوفمرب 
�رشاحه  واأطلق   1937 عام  اعتقل  ثم 
املحطة  اأن  باحثون  ويرى   1939 عام 
ملوؤ�س�س  الن�سايل  التاريخ  يف  احلا�سمة 
حزب »جنم �سمال اإفريقيا » هو انفراد 
دهاء  بوادر  عليه  بدت  الذي  الرجل 
قادته  ثاقبة   بحكمة  وحنكة   �سيا�سي 
لتا�سي�س خط �سيا�سي يعتمد على الفعل 
مع  والتعاطي  املطلبية  واللغة  النقابي 
امل�ستعمر الفرن�سي بطرح اأفكار للن�سال 
وجمابهة خمططاته العدائية التي كانت 
ت�ستهدف اإ�سعاف املجتمع وا�ستهداف 
وبعد  ودين   ولغة  هوية  من  مقوماته 
جمازر الثامن ماي 1945 اأ�س�س الزعيم 
حركة  احلاج«  م�سايل   « ال�سيا�سي 
التي   « الدميقراطية  احلريات  انت�سار 

و�سدرت  املحلية  باالنتخابات  فازت 
ثورة  قادة  اأبرز  ذالك  بعد  احلركة  هذه 

نوفمرب 1954 .
الباحثني  من  العديد  نظر  يف  ظلم 
»م�سايل  ال�سيا�سي  الزعيم  وال�سيا�سيني 
اجلزائر  ا�ستقالل  بعد  كثريا   « احلاج 
وتياره  حزبه  اجلزائريون  يرى  ومل 
الذي  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  ال�سيا�سي 
»جبهة   « الواحد  »احلزب  عنوانه  كان 
ال�سيا�سي  يتمكن  ومل  الوطني«  التحرير 
النقابي  ون�ساطه  باأفكاره  نا�سل  الذي 
ممار�سة  ممن  امل�ستعمر  وجه  يف 
املنية  وفته  اأن  اإىل  ال�سيا�سي  الن�ساط 
عام 1974 ويعترب ال�سيا�سي الراحل من 
والن�سالية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اأهم 
اأن  اإىل  اجلزائر  يف  الي�سار  بنت  التي 
خط »امل�ساليني يف اجلزائر« مل يكتب 
و�ساعت  مهده  يف  وقرب  اال�ستمرار  له 
ال�سيا�سية  التعددية  على  ثمينة  فر�سة 
التي تفتقد حلزب مثل حزب جنم �سمال 

اإفريقيا .

ح�صني اآيت احمد وجبهة القوى 
اال�صرتاكية

�سيا�سي  اال�سرتاكية حزب  القوى  جبهة 
يف  وي�سارك  لل�سلطة  معار�س  ي�ساري 
قاده  والت�رشيعية  املحلية  االنتخابات 
املعروفة  التاريخية  ال�سخ�سيات  احد 
ثورة  اإبان  والثوري  ال�سيا�سي  بن�سالها 
التحرير اجلزائرية �سنوات اخلم�سينات 
وهو ال�سيا�سي املجاهد الراحل«ح�سني 
عامني  منذ  توفى  احمد«الذي  ايت 
ب�سوي�رشا ودفن مب�سقط راأ�سه مبنطقة 
القبائل , تاأ�س�س�س احلزب بعد ا�ستقالل 
احلزب  ظل  وقد   1963 عام  اجلزائر 
ال�رشاعات  ويتابع  �رشية  ب�سفة  ين�سط 
التي كانت على ال�سلطة بعد اال�ستقالل 
»جبهة  ال�سيا�سي حلزب  الثقل  ويتمركز 
القبائل  مبنطقة   « اال�سرتاكية  القوى 
الر�سمي  االعتماد  على  ليتح�سل 
اآنذاك  ال�سلطة  اإقرار  بعد   1989 عام 
اإ�سالحات   1988 اأكتوبر  اأحداث  بعد 
اأنتجت د�ستورا جديدا  �سيا�سية عميقة 
ليدخل   « الواحد  »احلزب  عهد  واأنهت 

باالأحرف  اخت�سارا   « »االأفافا�س 
جديدة  �سيا�سية  مرحلة  يف  الفرن�سية 
من  �سيا�سية عززت  مواقف  فيها  اأبدى 
يف  امل�ساركة  رف�سه  بعد  م�سداقيته 
اتخذت  التي  للحلول  وانتقاده  ال�سلطة 
و�سنوات  االأمنية  االأزمة  ملعاجلة 
الع�رشية ال�سوداء التي عا�ستها اجلزائر 

.
وقد فتح احلزب  بعد عودة اآيت اأحمد 
اإىل اجلزائر من منفاه عام 1989�سفحة 
جديدة يف تاريخه الن�سايل القائم على 
تعميق احلريات وتعزيز دولة املوؤ�س�سات 
واللغة  والدين  االأمازيغية  الهوية  ودعم 
نوفمرب  اأول  ميثاق  لتعاليم  ويف  وهو 
وجيهة التحرير الوطني وع�سو فاعل يف 
االأممية اال�سرتاكية ويعتمد على االإعالن 
ممار�سة  يف  االإن�سان  حلقوق  العاملي 
من  كر�س  التي  ال�سيا�سية  اإديولوجيته 
الراحل »حني  ال�سيا�سي  الزعيم  خاللها 
اأحزاب  اعتربته  حزبا   « احمد  اآيت 
خمتلف  يف  لها  �رش�سا  مناف�سا  املوالة 
فيها  �سارك  التي  االنتخابية  املواعيد 

حزب »جبهة القوى اال�سرتاكية »
واملجاهد  التاريخي  املنا�سل  اعترب 
اآيت  »ح�سن  احلزب  موؤ�س�س  الراحل 
التاريخية  الوجوه  اأبرز  اأحد   « احمد 
الذي  وهو  ال�سلطة  عار�ست  التي 
وم�سوؤولون  �سيا�سيون  متابعون  يقول 

انه  الدولة  هرم  اأعلى  يف  �سابقون 
االأزمة  خ�سم  يف  البالد  رئا�سة  رف�س 
اجلزائر  تعي�سها  كانت  التي  االأمنية 
يف  مب�سداقيته  احتفظ  الرجل  اأن  غري 
الذين  واجلزائريني  ال�سيا�سني  اأو�ساط 
الرجل  مل�سار  وتقديرا  احرتاما  يكنون 
وفاته  يوم  هذا  ظهر  وقد  ال�سيا�سي 
املواطنني  من  االآالف  ا�سطف  حني 
االأخري  مثواه  اإىل  لتوديعه  جنازته  يف 
حزبا  الراحل  بنى   . راأ�سه  وم�سقط 
االجتماعية  العدالة  اإىل  دعا  �سيا�سيا 
وتعزيز جمتمع احلريات واحلداثة ودعم 
الفئات االجتماعية اله�سة وهي مطالب 
املواقف  ورغم  املعروفة  »الي�سار« 
واملعار�سة  املناه�سة  ال�سيا�سية 
واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الو�سع  للواقع 

الراهن اإىل اأن »جبهة القوى اال�سرتاكية 
اال�ستحقاقات  خمتلف  يف  �ساركت   «
امل�ساركة  خيار  واعتربت  ال�سيا�سية 
بعده  يف  ا�ست�رشايف  �سيا�سيا  توجها 
اأمانته  عرب  احلزب  اعترب  اإذ  واأهدافه 
العامة اأن عدم امل�ساركة يف االنتخابات 
الت�رشيعية املا�سية كان قرار غري �سليم 
ورغم  املجهول  اإىل  البالد  يقود  وقد 
هذا يتح�سل احلزب على 27 مقعدا يف 
الربملان اجلزائري من اأ�سل 462 مقعد 
 « الوطني  التحرير  »جبهة  فيه  افتكت 
االأغلبية ويرى متابعون لل�ساأن ال�سيا�سي 
يف اجلزائر اأن »جبهة القوى اال�سرتاكية 
» كاأحد اأقطاب الي�سار يف البالد بداأت 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  وتتوارى عن  ترتاجع 
ال�سيا�سي  اأي اطر للتكتل  اأن غياب  كما 
لدى  كائن  هو  كما  الي�سار  اأقطاب  بني 
من  جعل  البالد  يف  االإ�سالمي  التيار 
وال  املحلية  بيئته  يف  يذوب  احلزب 
الواليات  باقي  يف  ن�ساطاته  من  يقوي 
مناف�سة  يجد  انه  كما  واملحافظات 
اآخر يقرتب معه  �رش�سة من قبل حزب 
ال�سيا�سية  واجلغرافيا  التوجهات  يف 
الثقافة  اجل  من  »التجمع  حزب  وهو 
حم�سوب  حزب  وهو   « والدميقراطية 

على التيار الي�ساري يف اجلزائر .

حزب العمال »ي�صار« يجمع العمال 

والنقابني..
ومنا�سلة  �سيا�سيا  مثقفة  امراأة  تقود   
يف  بقوة  اأفكارها  عن  تدافع  �رش�سة 
االنتخابية  واحلمالت  االإعالم  منابر 
»العمال  حزب  ي�سمى  ا�سرتاكيا  حزبا 
1990 على خلفية  عام  تاأ�س�س  الذي    «
على  انطلقت  التي  ال�سيا�سية  التعددية 
م�سهد  واأنتجت  اجلزائر  يف  عجل 
�سيا�سيا مغايرا مل يعتد عليه اجلزائريون 
املراة   , والثمانيات  ال�سبعينات  �سنوات 
الفتة  بكاريزما  تتمتع  التي  ال�سيا�سية 
اللواتي  بالن�ساء  مقارنة  االنتباه  وتثري 
اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  العمل  ميار�سن 
الذي  حزبها  بنت   « حنون  »لويزة  هي 
االأفكار  على  �سنوات طويلة  منذ  تقوده 
�رشية  ب�سفة  تن�سط  كانت  الرتو�سكية 

يف عهد احلزب الواحد لتقوم مع مطلع 
ما  �رشعان  حزب  بتاأ�سي�س  الت�سعينات 
وجعل  والنقابيون  العمال  اليه  ان�سم 
�سلب  يف  العمال  حقوق  عن  الدفاع 
التوجهات  ذو  احلزب  وينا�سل  اأولوياته 
اجل  من  ال�سيا�سي  ال�سق  ويف  الي�سارية 
البالد  يف  ثانية  جمهورية  تا�سي�س 
وتاأ�سي�س جمل�س تاأ�سي�سي وتر�سيم اللغة 
االأمازيغية كلغة ثانية بعد اللغة العربية 
التي  االنتخابات  احلزب  قاطع  وقد 
عقد  يف  و�سارك   1991 عام  يف  جرت 
»روما » عام 1995 الذي �سم ت�سكيالت 
االيطالية  بالعا�سمة  اجتمعت  �سيا�سية 
واالأمنية  ال�سيا�سية  لالزمة  حل  الإيجاد 
ب�سبب  البالد  فيها  تتخبط  كانت  التي 
املجازر  وم�سل�سل  االأعمى  االإرهاب 
خلفه  الذي  والدمار  املروعة  الرهيبة 

االإرهاب على البنية التحية للدولة .
عبد  اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  ومنذ 
العزيز بوتفليقة �سارك حزب العمال يف 
خمتلف االنتخابات التي �سهدتها البالد 
ودعم احلزب توجهات ال�سم وامل�ساحلة 
الوطنية التي بادر بها رئي�س البالد عبد 
العزيز بوتفليقة يف �سنوات عهدته االأوىل 
الدفاع  يف  احلزب  وا�ستمر  والثانية 
والعمال  ال�سعب  حق  انه  يقول  ما  عن 
املحروقات  لقانون  مت�سديا  ووقف 

حزب  ويتمتع  �رشيعا  الغي  الذي  االأول 
املجال�س  يف  حمرتم  بتمثيل  العمال 
ويعتمد  والوطنية  املحلية  املنتخبة 
العملية  يف  ال�سيا�سية  امل�ساركة  خيار 
تنتقد  زعيمته  اأن  غري  االنتخابية 
يف  »هفوات  انه  تقول  ما  با�ستمرار 
ت�سيري  و�سوء  احلكومي  اجلهاز  ت�سيري 
ملقدرات الرثوة ونفوذ الأ�سحاب املال 
يف احلياة ال�سيا�سية » اإذ يعرف  العمال 
اأدبيات  ترتكز على  والتي  » املعروفة 
ال�سيا�سي  حلزبها  معروفة   �سيا�سية 
والدعم  االجتماعية  العدالة  منها 
البالد من  االجتماعي وحماية ثورات 
املخططات  ومكافحة  ا�ستغالل  اأي 

العدائية للدول االأجنبية  

»الي�صار« يف اجلزائر قراءة يف م�صارات تاريخية

"م�صايل احلاج " بني الطريقة 
الدرقاوية و الفكر املارك�صي 

مازالت اأحزاب »الي�صار« يف اجلزائر منق�صمة غري من�صجمة فال يجمعها يف تطورات امل�صهد 
ال�صيا�صي اأي رابط م�صرتك, فال يت�صح اأي ان�صجام وتكامل بني »فريق الي�صار« خا�صة من 

حيث  طبيعة املواقف التي ت�صدر عن قادة هذه االأحزاب امل�صنفة تاريخيا وبحكم تركيبة 
االأحزاب ال�صيا�صية يف الوقت الراهن وانتماءات االإديولوجية ال�صيا�صية اإىل »الي�صار 

اجلزائري » ال توحي طبيعة املواقف وحراك الي�صار البطيء اإزاء ما يحدث يف ال�صاحة 
ال�صيا�صية باجلزائر من تطورات وتغريات منها اأحداث هامة �صكلت حراكا �صيا�صيا خالل 

هته ال�صنة » اإطالق حزب اإ�صالمي مبادرة للتوافق الوطني.  
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امل�سرحي التون�سي �سكري ال�سماوي »للو�سط«: 

» غياب اجلزائر يف مهرجان قف�سة للم�سرح 
الدويل بتون�س ب�سبب احلراك ال�سعبي«

عرب امل�سرحي والإعالمي التون�سي �سكري ال�سماوي عن اآ�سفه الكبري عن عدم وجود 
من ميثل امل�سرح اجلزائري يف الدورة  23 من مهرجان قف�سة للم�سرح  الدويل بتون�س 

الذي �سينعقد من 23اىل 29 مار�س2019  ،  وجاء هذا يف ت�سريح خ�س به يومية »الو�سط 
»  م�سريا اأن اجلظائر قد �سجلت م�ساركة كل دورات املهرجان وعرفت ح�سور املبدعني 
اجلزائريني والذين كانوا دوما ميثلون اإ�سافة كبرية للمهرجان  موجها يف ذلك حتية 

للمبدعني اجلزائريني يف جمال الفن الرابع .

حكيم مالك 

اعتذار يف اآخر حلظة 
للجمعية الثقافية 

نوميديا للفنون 
بق�سنطينة 

امل�رسحي   املمثل  وقال 
ال�سماوي »اأنه وبعد اال�ستف�سار 
االإخوة  بع�ض  به  تقدم  الذي 
اجلزائر  من  امل�رسحني 
برجمة  عدم  عن  ال�سقيقة 
الدورة  يف  م�رسحية  عرو�ض 
للم�رسح  قف�سة  ملهرجان   23
ال�سديق  مع  توا�سلت  -الدويل 
الدورة  مدير  ن�سيب  مكرم 
و�سالته عن �سبب غياب امل�رسح 
اجلزائري يف هذه الدورة فكان 
املديرة  الهيئة  اأن  وهو  الرد 
الثقافية  اجلمعية  مع  اتفقت 
بق�سنطينة  للفنون  نوميديا 
الفنان عزوز  �سخ�ض  ممثلة يف 
املهرجان  يف  للم�ساركة  دعرة 
اآخر  ويف  »با�سطة«  مب�رسحية 
امل�ساركة  عن  اعتذروا  حلظة 
اجلزائر  يف  بالو�سع  متعللني 
املجيء  على   قدرتهم  وعدم 
العر�ض   كان  حيث  تون�ض  اإىل 
والق�رسين  قف�سة  يف  مربجما 
زهري  الفنان  رغبة   على  بناء 
البلدي  امل�رسح  مدير  الراي�ض 

بتون�ض العا�سمة .
 ويف ذات ال�سياق  فم�رسحية » 
  2018 اإنتاج  من  هي   « با�سطة 
الثقافية  اجلمعية  طرف  من 
ق�سنطينة    من  فنون  نوميديا 
على  القب�ض  م�رسحية  عن 
طريق احلادي  ملمدوح عدوان  
الن�ض   مبعاجلة  قام  ولقد   
الدين  كمال  رفقة  دعرة  عزوز 
فراد  ومن اإخراج  كمال الدين 
فراد   ومن املمثلني امل�ساركني 
امل�رسحي  العمل  هذا  يف 

دعرة  وعزوز  �رسواي   هاجر 
العايب   وحممد  �ساحل   ونبيل 
عام  واإ�رساف  كيمو�ض   و�سعد 
و�سينوغرافيا  عابد   لرم�سان 
جنيب  ومو�سيقى  رداف  عي�سى 
تقنية  يف  وجند  �سودراتي   
االإ�ساءة وال�سوت كل من اأحمد 
بو�سينة واإكرام �ساويل  وم�ساعد 

املخرج عزوز دعرة .

ا�ستبعاد م�سرحية 
»اجلبال ما تتهد�س« 
من �سوق اأهرا�س من 

امل�ساركة 
 

املتحدث  ذات  اأو�سح   ولقد   
عماد  اأن    « »الو�سط  ليومية 
الفنون  مركز  مدير  املديوين 
بالكاف   والركحية  الدرامية 
الهيئة  على  اقرتح  و  تدخل  
قف�سة  ملهرجان  املديرة 
م�رسحيا  عر�سا  للم�رسح 
»اجلبال ما تتهد�ض » ملجموعة 
كان  هرا�ض   ب�سوق  م�رسحية 
�ساعة   24 تظاهرة  يف  مربجما 
م�رسح بالكاف  حيث مت التوا�سل 
موؤلف  زعفور  �سمري  الفنان  مع 
وخمرج هذا  العمل امل�رسحي  
للم�ساركة يف املهرجان فاأبدى 
موافقته املبدئية على اأن يوؤكد 
ذلك يف اأقرب االآجال واإىل  حد  
ال�ساعة مل ي�سل الهيئة ما يفيد 
الوقت  واأمام �سغط  م�ساركتهم 
وقرب تاريخ انطالق املهرجان 
االإخوة  اأن  الهيئة   اعتربت 
معنني  غري  هرا�ض  �سوق  يف 

باالأمر. 
امل�رسحي«  العر�ض  اأن  كما   
هو    « تتهد�ض  ما  اجلبال 
االأبرار  �سهدائنا  لروح  اإهداء 
طرف   من     2019 اإنتاج  من  و 
�سوق  لوالية  الثقافة  مديرية 
واإخراج   تاأليف  اأهرا�ض    ومن 

الفنان  االأ�ستاذ  ودراماتوجيا 
فلكلوري  وغناء   زعفور  �سمري 
وبلقي�ض  ن�رساوي   �سحر 
حو  مو�سيقي   وتاأليف  ال�سبلي 
وكوريغرافيا  فاروق   حمدي 
اأكرم   ورحايلي  زعفور  �سمري 
طارق  العر�ض  و�سينوغرافيا 
با�سم  من�سور  وقام   عرتو�ض  
تاريخية   اأحداث  مبراجعة 
االأدوار  جت�سيد  يف  و�سارك   
الركحية   كل من �سمري زعفور 
�سفرور  وهناء  اجلزائر   من 
ع�سي   الدين  خري  الطفل  و 
اإكرام   وربيعة جوامع  ورحايلي 
املمثلتني  �ساركت  تون�ض  ومن 
الن�رساوي  امل�رسحيتني  �سحر 

وبلقي�ض ال�سبلي .

 عرو�س م�سرحية 
مغاربية وعربية 

ودولية 

ثري   برنامج  خ�س�ض   ولقد   
العرو�ض  من  ملجموعة 
امل�رسحية امل�ساركة يف الدورة 
الـ 23  ملهرجان قف�سة للم�رسح 
الدويل بتون�ض  من 23  اإىل 29 
مار�ض 2019 يف خمتلف ف�ساءات  
املركز الوطني للفنون الدرامية  
و�ستكون  بقف�سة  والركحية 
مهرجان  عر�ض  مع  االنطالقة 
املهرجان  ليفتتح  االألوان 
 « بعنوان  م�رسحي  بعر�ض 
اإنتليجن�سيا« لنزار ال�سعيدي من 
هذه  و�ستعر�ض  خالل  تون�ض  
جمموعة  امل�رسحية  التظاهرة 
للفن  املخ�س�سة  العرو�ض  من 
من  كل  يف  واملتمثلة  الرابع 
امللك   « لالأطفال  م�رسحية  
من  الذيبي  جلمال  املزعوم« 
روج  روج  وم�رسحية«  تون�ض 
فرن�سا   من  اأ�سرتو  جلريار    «
�سنجوب    « لالأطفال  وم�رسحية 

لعادل   « املطلوب  واحللم 
 « وم�رسحية  تون�ض   من  رابح 
برمودا » الإبراهيم املرغني من 
م�رسحية  لعر�ض  اإ�سافة  ليبيا  
من  مفتاحي  لدليلة  »قمرة14« 
الرجة«    « وم�رسحية  تون�ض  
تون�ض    من  حمد  لل�سعد  
لن�رس    « املن�سي  وم�رسحية« 
الرزاق  وعبد  جلول   الدين 
�سحراوي من تون�ض  مع عر�ض 
حتمل  االأردن  من  م�رسحية  
للمخرجة   « اأدرينالني   « عنوان 
م�سطفى   اأ�سماء  االأردنية 
لعالء  »�ستوديو«  وم�رسحية 
م�رس   الدنيا   اأم  من  الكا�سف 
�سئت«  ما  �سمها   « وم�رسحية 
تون�ض   من  الدغ�سني  لوليد 
لوليد  بلوك74«    « وم�رسحية 

اخل�رساوي من تون�ض .

 ندوة فكرية حول 
»الكتابة امل�سرحية 

لالأطفال« 

التون�سي   اجلمهور  و�سيكون   
على موعد يف  هذا املهرجان   
النطالق ور�سة  �سناعة االأقنعة  
االأطفال  مب�رسحيات   اخلا�سة 
تاأطري االأ�ستاذ حمي الدين  بن 
و�ستنطلق  تون�ض   من  اهلل  عبد 
اأي�سا ور�سة الكتابة  امل�رسحية 
ثانية و�ستكون  لالأطفال  درجة 
عالء  الدكتور  تاأطري   من 
مع   ، العراق  من  اجلابر 
 « بعنوان  فكرية  ندوة  تنظيم 
لالأطفال«   امل�رسحية   الكتابة 
املحا�رسون   و�سي�سارك  
من  اهلل   عبد  بن  الدين  حمي 
اجلابر  عالء  والدكتور  تون�ض 
العالوي  وكمال  العراق   من 
�سكري  وتن�سيق  تون�ض   من 
ال�سماوي من تون�ض  مع عر�ض 
عال�سكة«و     « �سينمائي  �رسيط  

الأريج    »la vie normale«
�سحريي  ، و�سيعرف املهرجان 
بف�ساء  وقراءات  كتب   تقدمي  
الدرامية   الفنون  مركز  مكتبة 
ت�سليط  مع  بقف�سة   والركحية 
اأعالم  امل�رسح  ال�سوء »  على 
اجلابر  عالء  الدكتور  العاملي 
من العراق  والفرجة امل�سهدية  
م�رس  بني  الهاللية   ال�سرية  يف 
�سعد  اأحمد  لالأ�ستاذ  وتون�ض 
اإجراء  مع  م�رس   من  الدين 
وتوزيع  الرتب�سات  اختتام  حفل 

ال�سهادات .

تكرمي جنوم امل�سرح 
العربي والعاملي يف 

الدورة 23  

مهرجان  فعاليات  و�ستختتم   
بتون�ض  للم�رسح  الدويل  قف�سة 
يوم 29 مار�ض 2019 حيث �سيتم  
جويف«   « م�رسحية  عر�ض 
تون�ض   من  الوهايبي   حلمادي 
مع  االإعالن عن  نتائج امل�سابقة 
الوجوه  من  العديد  تكرمي 
التظاهرة   هذه  يف  امل�رسحية 
فمن تون�ض �سيتم تكرمي كل من 
الدين  وحمي  العالوي   كمال 
بن عبد اهلل  وح�سني املربوكي  
فرن�سا   من  اأ�سرتو  وجريار 
االأردن   من  م�سطفى  واأ�سماء 

وعالء الكا�سف من م�رس .  

للروائي والناقد املغربي اإبراهيم احلجري

 اإ�سدار كتاب »عبق املدائن العتيقة: عن رحالتي اإىل ال�سرق«
بعنوان  حديثا  ال�سادر  كتابه  يف 
عن  العتيقة:  املدائن  »عبق 
رحالتي اإىل ال�رسق«، يفرد الروائي 
اإبراهيم احلجري  والناقد املغربي 
و�سخ�سياته  تاريخه  مكان  لكل 
وحفرياته، حيث كانت ت�ستيقظ كل 
احلوا�ض يف ح�رسة املدائن، اأو ما 

تبقى من اإرثها العريق.
الكتاب  هذا  يف  احلجري  ينقل 
م�ساهداته التي دّونها اإبان زياراته 
العربي،  امل�رسق  دول  من  لعدد 

الثقايف  املنجز  يف  تاأمالته  وينقل 
والتنموي العربي وما له وما عليه، 
والفارقة  امل�سرتكة  الظواهر  ويف 
بني االآفاق العربية، ويف ال�سلوكيات 
االإن�سانية املميزة التي ت�سم مدينة 

دون اأخرى
ومن هنا تنبع قيمة هذه الن�سو�ض، 
برامج  الكاتب  ي�سف  حيث 
املوؤ�س�سات الثقافية التي ا�ست�سافته 
العربي  الثقايف  الفعل  ودينامية 
التي  التحوالت  مع  عام  تفاعل  يف 

االأن�سطة  لهذه  وما  العامل،  يعرفها 
من اأدوار ووظائف يف التقريب بني 
من  امل�سرتك  اإبراز  عرب  ال�سعوب، 
وامل�سائر  والثقافة  والتاريخ  القيم 

املوحدة.
ويوثق هذا العمل ال�رسدي من اأدب 
�سخ�سية  حلظات  اأي�سا  الرحالت 
من حياة الكاتب االإن�سان، تنقله من 
اإح�سا�ض  اأخرى، ومن  اإىل  جغرافيا 
يُطبق  اأن  ارتاأى  خمتلف  اآخر  اإىل 
اإىل  العودة  قبل  اللغة  عرب  عليها 

اإكراهات اليومي والروتني.
اجلزء  يف  املوؤلف  اقت�رس  وقد 
على  ال�رسدي  عمله  من  االأول 
ودبي  ال�سارقة  من  كل  اإىل  زياراته 
واملدينة  والقاهرة  واخلرطوم 
املكرمة  ومكة  واإ�سطنبول  املنورة 

والطائف.
وبني �سفر واآخر هناك حلظة للتاأمل 
اإذ  احلياة،  يف  واالنخراط  واحلكي 
ت�سكل االأماكن التي يزورها ال�سارد 
ذرائع للغو�ض يف ذاكرة اجلغرافيات 

ت�ستوقفه  الزمن،  يف  املمتدة 
يف  فيتدرج  والعالمات،  امل�سميات 
�سجل الزمن، وي�سافر يف اأر�سيفات 
املقروء واملعا�ض، قدر حركته يف 

الف�ساءات.
ومتلك هذه الن�سو�ض قيمة ثقافية 
مهما  فالرحلة  بها،  ي�ستهان  ال 
مل�سارات  توثق  فهي  ذاتية،  كانت 
ب�سكل  وت�سهم  الزمن،  متقاطعة يف 
بني  امل�سرتكات  التقاط  يف  ما 
االآفاق التي ال يراها �سخ�ض عادي، 

�سواء ممن يقيمون يف االأفق نف�سه، 
ب�سكل  يعربون  الذين  اأولئك  اأو 

منتظم هذه االآفاق.
ت�ساعد  الن�سو�ض  هذه  اأن  كما 
بني  امل�سرتكة  الذاكرة  تدوين  على 
�سطت  حلظة  يف  العربية  ال�سعوب 
كثريون  واعتقد  التقنية،  فيها 
زمن  مع  وىل  قد  الرحلة  اأدب  اأن 
والو�سائط  الرقمي  العنكبوت 

اجلديدة.
وكالت 

لأ�سباب تقنية وتنظيمية حم�سة

غرداية : تاأجيل الطبعة 
51 لعيد  الوطني للزربية 

املقرر  كان من  الذي  للزربية  الوطني  للعيد  ال51  الطبعة  تاأجيل   مت 
تنظيمه بوالية غرداية يف الفرتة املمتدة من 23 و اإىل غاية 27 مار�ض 

اجلاري اإىل اأجل غري حمدد، ح�سبما علم  به  من املنظمني .
وجاء قرار تاأجيل هذه التظاهرة الثقافية واالقت�سادية »يف اآخر حلظة 
الأ�سباب تقنية وتنظيمية حم�سة«، كما اأكده االأمني العام للوالية  بوعالم 
اأزيد من ن�سف قرن  اأ�سبح منذ  عمراين . ويهدف هذا احلدث الذي 
خالل  ميزاب  وادي  منطقة  لزوار  بالن�سبة  هام  �سنوي  موعد  مبثابة 
العطلة املدر�سية الربيعية اإىل اإبراز وتثمني املوؤهالت التي تزخر بها 

منطقة غرداية �سواء يف جمال ال�سناعة التقليدية اأو ال�سياحة .
واليات  خمتلف  من  عار�ض  مائة  حوايل  م�ساركة  املنتظر  من  وكان 
التقليدية  ال�سناعة  قطاع  ترقية  اإىل  الرامية  التظاهرة  بهذه  الوطن 
على  ال�سوء  وت�سليط  احلر  ال�سوف  من  امل�سنوعة  الزربية  ال�سيما 
اإبداع احلرفيني والن�ساجات املحليني الذين اأجادوا احلفاظ على هذا 

املوروث الغني وخربة من خربات االأجداد .
و�سيتم االإعالن عن تاريخ التظاهرة فور ا�ستيفاء الظروف التنظيمية 
متكني  اأجل  من  للوالية  العام  االأمني  ذكره  ملا  ا�ستنادا  والتقنية، 
املهنة  هذه  واإبراز  اأف�سل  ب�سكل  اأنف�سهم  حت�سري  من  امل�ساركني 

املتوارثة من جيل اإىل جيل.
 ق.ث     



كيف توقف »فو�ضى 
الأفكار« يف ذهنك؟

 

تتعدد اأ�ضباب ت�ضارع الأفكار يف الذهن وا�ضطراب تيار 
ال�عي والتي ت�ؤدي اإىل اتخاذ الإن�ضان قرارات �ضيئة، 
وعدم �ضبط انفعالته. وياأتي الت�تر على راأ�س قائمة 
هذه الأ�ضباب والع�امل، خا�ضة اأنه من اأكرث امل�ضاكل 
التي ينتجها منط احلياة الع�رصي املليء بال�ضغ�ط 

واللتزامات. اإليك ما حتتاج معرفته عن ف��ضى الأفكار 
املت�ضارعة وكيفية وقفها:

تناول اأطعمة ل تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر، وقلل 
الكرب�هيدرات، مع زيادة الألياف والربوتني

الأ�ضباب ال�ضحية لف��ضى الأفكار: الكتئاب، والت�تر، 
والقلق، وا�ضطراب فرط الن�ضاط ونق�س النتباه، 

وا�ضطراب ثنائي القطب، وا�ضطراب ما بعد ال�ضدمات، 
وفرط ن�ضاط الغدة الدرقية.

لوقف ت�سارع الأفكار يف موقف معني قم بـ:

- الرتكيز على اللحظة، وعدم التفكري يف املا�ضي اأو 
امل�ضتقبل.

- التنف�س بعمق، وترديد العبارات التي ت�ضاعد على تهدئة 
النفعال.

- التمارين الريا�ضية، وامل�ضي.
* التفكري يف الآراء ووجهات النظر الأخرى.

لعالج م�سكلة فو�سى الأفكار على املدى 
الطويل:

- تناول اأطعمة ل تت�ضبب يف ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر، واحلد 
من تناول الكرب�هيدرات، مع زيادة الربوتني والده�ن 

ال�ضحة والألياف.
- زيادة الأطعمة الغنية مب�ضادات الأك�ضدة، مثل الف�اكه 

املل�نة كالتفاح والفراولة )الفريز( والت�ت والرمان، وتناول 
املك�رصات والف�ل والبق�ليات.

- قم بزيادة ح�ضة املغني�ضي�م يف الطعام بتناول الل�ز 
وال�ضبانخ والت�ف� والكين�ا والبق�ل، اأو تناول جرعة ي�مية 

من مكمالت املغني�ضي�م.
- ا�ضت�ضارة الطبيب بخ�ض��س العالجات النف�ضية ال�ضل�كية 

املالئمة ل�ضبب احلالة.

ال�ضيلينيوم و�ضيلة طبيعية متنع ت�ضخم الربو�ضتاتا
ت�ضري تقارير طبية اإىل اأن معدن 
هاماً  دوراً  يلعب  ال�ضيليني�م 
غدة  ت�ضخم  من  ال�قاية  يف 
الربو�ضتاتا، كما اأنه ي�ضاعد على 
حدوثه.  عند  الت�ضخم  عالج 
الزائد  الربو�ضتاتا  وي�ضبب من� 
هرم�ين  م�ضت�ى  يف  تغريات 
والت��ضتي�ضرتون،  ال�ضرتوجني 
وهذا الت�ضخم احلميد م�ضكلة 
الـ 50،  �ضائعة بني الرجال بعد 

وقد حتدث قبل ذلك.
التي  اخلطر  ع�امل  اأهم  من 
الربو�ضتاتا:  ت�ضخم  ت�ضبب 
وال�ضتعداد  العمر،  يف  التقدم 
منتجات  وا�ضتهالك  ال�راثي، 
درا�ضات  اأظهرت  وقد  التبغ 
يف  ال�ضيلين�م  معدن  نق�س  اأن 
اجل�ضم �ضمة م�ضرتكة لدى من 
يعان�ن من ت�ضخم الربو�ضتاتا، 
هذا  اأن  درا�ضات  بينت  كما 
من  احلد  على  يعمل  املعدن 
التهاب  ت�ضبب  التي  الأك�ضدة 

اجل�ضم  ويحتاج  الربو�ضتاتا 
ال�ضيليني�م.  من  �ضئيلة  كميات 
وميكن زيادة مدخالت اجل�ضم 
من املعدن عن طريق امل�ضادر 
املك�رصات،  التالية:  الغذائية 

كال�ضلم�ن  الدهنية  والأ�ضماك 
والبي�س،  واملكاريل،  والت�نة 

ومنتجات الألبان.
الريا�ضة،  ممار�ضة  وتعترب 
التدخني،  عن  والإقالع 

من  الزائد  ال�زن  وفقدان 
عالج  يف  امل�ضاعدة  الع�امل 
جانب  اإىل  الربو�ضتاتا  ت�ضخم 
يف  ال�ضليني�م  م�ضت�يات  زيادة 

اجل�ضم.

ال�ضداع .. متى يكون مزمنا؟
لالإجابة على هذه الأ�ضئلة قالت اجلمعية 
الأملانية للف�ضي�ل�جيا الع�ضبية ال�رصيرية 

والت�ض�ير ال�ظيفي، اإن ال�ضداع يعترب 
مزمناً عند الإ�ضابة به ملا ل يقل عن 15 

ي�ماً يف ال�ضهر على مدار 3 اأ�ضهر على 
الأقل.

ويف هذه احلالة يجب ا�ضت�ضارة الطبيب 
للعالج، والذي يتاألف من اأدوية �ضداع 

بجرعات حمددة بدقة وامل�اظبة على 
ممار�ضة ريا�ضات ق�ة التحمل مثل 

ال�ضباحة، ورك�ب الدراجات اله�ائية، 
وامل�ضي، والرك�س، اإ�ضاًفة اإىل ممار�ضة 
تقنيات ال�ضرتخاء مثل الي�غا والتاأمل.
وب�ضكل عام ل يج�ز تعاطي امل�ضكنات 

ال�ضائعة مثل حم�س الأ�ضيتيل 
�ضالي�ضيليك، الأ�ضربين، اأو الإيب�بروفني 
اأكرث من 15 ي�ماً يف ال�ضهر، لأنها ترفع 
خطر حت�ل ال�ضداع اإىل م�ضكلة مزمنة.
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علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دواء  رو�ضيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الرب�  لعالج 
للمر�س  الرئي�ضة  الآليات  اإحدى 
وتفيد  يعاين منه املاليني  الذي 
باأن علماء  »اإيزفي�ضتيا«  �ضحيفة 
لل�كالة  التابع  املناعة  معهد 
البي�ل�جية،  الطبية  الفدرالية 
ي�ضمح  م�ضتح�رصا  ابتكروا 
ن�بات  من  بالتخل�س  للمر�ضى 
الختناق. وي�ضري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء ي�ؤثر يف �ضبب ظه�ر 

املر�س ول يكافح اأعرا�ضه.

جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رصيرية،  قبل  ما  الختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
ي�ؤدي  امل�ضتح�رص  ا�ضتن�ضاق 
حجم  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 
وقال  الق�ضبات  ن�ضيج  التهاب 
خايت�ف،  م��ضى  املعهد،  مدير 
على  املادة  هذه  ابتكار  اإن 
يحجب  اجلزيئي  امل�ضت�ى 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
الذي  »الإنرتل�كني-4«،  التهاب 

ي�ضبب تط�ر اأمرا�س احل�ضا�ضية 
الربوفي�ض�ر،  قال  جانبه،  من 
من  ج�ن�ض�ن،  �ضيبا�ضتيان 
ت�رصيح  يف  امللكية  لندن  كلية 
لل�ضحيفة، اإن ال�ليات املتحدة 
بح�ثا  جتريان  وبريطانيا 
ودرا�ضات يف هذا املجال اأي�ضا، 
متكن�ا  رو�ضيا  علماء  اأن  بيد 
»الإنرتل�كني-4«  اأن  اإثبات  من 
تط�ر  يف  رئي�ضا  دورا  يلعب 
اأما  التنف�ضية،  املمرات  التهاب 
في�دوروفا،  اأولغا  الربوفي�ض�رة، 

احل�ضا�ضية  اأمرا�س  اأخ�ضائية 
ل  »الدواء  اإن  فقالت  واملناعة، 

مثيل له يف العامل«.

جنح باحث�ن من جامعة ني� ميك�ضيك� يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
ب�ا�ضطة اأقطاب كهربائية ب�ضيطة اأثناء الن�م، واأظهرت نتائج التجربة حت�ضن 

اأداء الذاكرة يف الي�م التايل. وتخط� نتائج هذه الأبحاث خط�ة وا�ضعة باجتاه 
الت��ضل اإىل عالج يقلل من تده�ر القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�ضاحب 

بع�س الأمرا�س الع�ضبية مثل ال�ضلل الرّعا�س )باركن�ض�ن(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من امل��ض�عات ال�ضاخنة على م�ائد البحث يف جمال علم الأع�ضاب 

خالل ال�ضن�ات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على الن�م الذي 
يعترب مرحلة تق�م فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�ضها. وبح�ضب دورية 
ني�رو�ضاين�س، اأم�ضى امل�ضارك�ن يف التجربة ليلتهم يف خمترب للن�م، وخ�ضع�ا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�ضّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.



ت�أمالت يف حديث يو�ضف - عليه ال�ضالم - عن ف�ضل اهلل
ال�سالم  عليه  يو�سف  اهلل  نبي  ق�سة 
احلق  قال  كما  الق�س�ص؛  اأح�سن  من 
�سبحانه يف مطلع �سورة يو�سف: نَْحُن 
ْوَحيْنَا  ا اأَ َ �صمِ بمِ نَُق�ُصّ َعلَيَْك اأَْح�َسَن الَْق�سَ
 ،]3 ]يو�سف:  الُْقْراآَن  َهَذا  اإمِلَيَْك 
الق�سة  تلكم  عليه  ا�ستملت  ا  لمِ وذلك 
اأحداث عظيمة ومواقف عجيبة،  من 
ومنعطفات كثرية، وتقلبات يف الأحوال 
والظروف والاآلت، وكان حمور هذه 
نبي  حياة  حول  رحاه  يدور  ال�سورة 
اأعطاه  الذي  ال�سالم  عليه  يو�سف  اهلل 
بالنبوة،  وا�سطفاه  احل�سن  �سطر  اهلل 
له  وجَمّ والتاأويل،  باحلكمة  وميَّزه 
بال�سرب والر�سا، وابتاله باأنواع الباليا 
الحن  بطون  يف  وتقلَّب  �سباه،  منذ 
ال�سجن  دخل  وا�سُتي،  بمِيع   ، طويالاً
�سنني، حتى  ب�سع  فيه  ولبث  ا،  مظلوماً
و�سل اإىل بيت العز واللك وال�سيادة، 
تلك  كل  ا؛  مكرماً ا  عزيزاً فيه  ودرج 
عليه  يو�سف  ق�سة  �سريت  الأحداث 
ا معنوياًّا وارف الظالل،  ال�سالم منتجعاً
لكل  واإميانياًّا  وفكرياًّا  روحياًّا  ا  ومنتزهاً
العرب  معني  من  يغتف  اأن  اأراد  من 

التدبر  اأرجاء  يف  وي�سيح  والعظات، 
رْبَةٌ  عمِ ْم  همِ �سمِ َق�سَ يفمِ  َكاَن  والعرفةلََقْد 
يُْفَتَى  يثاًا  َحدمِ َكاَن  َما  اْلأَلْبَابمِ  أُولمِ  لمِ
يَل  ي بنَْيَ يََديْهمِ َوتَْف�سمِ يَق الَّذمِ دمِ ْن تَ�سْ َولَكمِ
نُوَن  يُوؤْممِ لمَِقْوٍم  َوَرْحَمةاً  ى  َوُهداً �َسْيٍء  ُكلمِّ 

]يو�سف: 111[.
يو�سف،  ق�سة  يتاأمل يف جمريات  من 
يلَحظ اأن حديث نبي اهلل يو�سف عليه 
ال�سالم كان حديثاًا مقت�سباًا يف موا�سع 
معينة، متيز حديثه بتكيز �سديد على 
الق�سة  جممل  من  حمددة  جوانب 
يف  القت�ساب  هذا  ورغم  القراآنية، 
واأحداثها،  الق�سة  حديثه يف �سياقات 
وعجيباًا  لفتاًا  ا  اأمراً وجدت  فاإنني 
الوجيز،  القت�سب  كالمه  يف  ا  جداًّ
ا  حيزاً واأخذ  وو�سوح،  بجالء  تكرر 
ل  اإنه  ال�سالم،  عليه  اهتمامه  من 
الواقف  من  موقف  على  مير  يكاد 
اإل ويعلن ف�سل اهلل عليه، وين�سب كل 
خري ونعمة ورفعة وعافية وف�سل اإىل 
اأن ي�سغل هذا  اهلل جل وعال، مده�ص 
عليه  يو�سف  قلب  الإمياين  الو�سوع 
تذكري  عن  يفت  يكاد  ل  بل  ال�سالم، 

الآخرين من حوله به، لي�ص بف�سل اهلل 
ر بف�سل اهلل على  عليه فح�سب، بل يذكمِّ
الواقف  �سعوبة  رغم  ا،  اأي�ساً النا�ص 
التي مَرّ بها، والعوا�سف القلقة التي 

ها. ممِّ �سَ عا�ص يف خمِ
ر بف�سل اهلل  لقد كان هذا احلديث الذكمِّ
حا�رضاًا يف اأقواله ب�سكل وا�سح، يدعو 
للتاأمل، رغم ما وقعت عليه من نوازل 
وم�سائب، ورغم ال�سنوات التي ق�ساها 
والوؤامرات  ال�سجن،  اأ�سوار  خلف 
حياته،  وا�ستهدفت  له  حيكت  التي 
ال�سيادة  اإىل  ذلك  بعد  و�سوله  ورغم 
واإدارة اأموال البالد، اإل اأنه كان �سديد 
على  الواطن  تلكم  كل  يف  احلر�ص 
وكاأنه  وحده،  اهلل  اإىل  الف�سل  ن�سبة 
من  والربكات  اخلريات  كل  اإن  يقول: 
اللطيف اخلبري ذي النعم، وكل الباليا 
الإلهية  الأف�سال  من  فيها  والحن 
والواهب الربانية ما يجب اأن نحَمده 
الحمود  فهو  بها،  عليه  ونُثني  عليها 
يف كل الأحوال، واإليه يرجع الأمر كله، 
يا لها من نف�ٍص موؤمنة عرفت حق ربها 

وعَرفت نف�سها.
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كب�ئر الّذنوب
ها  نوُب والعا�سي يف َوقعمِ  تَختَلمُِف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجتمِها والأ�رضار 
اُلتتمِّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

قاممِ  تَ�سَتمُِك يف كونمِها خطاأ الَعبدمِ لمِ
ُق الُعلماءُ على ت�سنيفمِ  ربمِّه، ويَتَّفمِ

 ، غائمِرمِ ؛ ذنوُب ال�سَّ الّذنوبمِ يف �سنفنيمِ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل اَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
ها وما  َطرمِ ها وتنبيٌه خلمِ تعظيٌم لأمرمِ

نها، وَقد  يَتتَُّب عليها اأو يَجنيهمِ الَعبُد ممِ
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

َر َما تُنَْهْوَن َعنُْه  تَنمِبُوا َكبَائمِ فقال: اإمِْن َتْ
لُْكْم ُمْدَخالاً  ُكْم َونُْدخمِ ّئَاتمِ ْر ْعُكْم �َسيمِ ّ نَُكفمِ

ةمِ ت�سنيفمِ  َحّ كُرها على �سمِ ا فدَلّ ذمِ مياً َكرمِ
غائمِر، وُكلُّها يف  َر و�سَ نوبمِ اإىل كبائمِ الُذّ
ُف  ها يتَّ�سمِ مقاممِ اهللمِ كبرية، اإلَّ اأَنّ بَع�سَ

غرمِ نظرااً لا هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل  بال�سمِّ
ُك اأكرُب من  حر، وال�رضمِّ اأكرَبُ من ال�سمِّ

القتل، ويف قولمِ الُعلماء اأن ل كبريَة مع 
ال�ستمِغفارمِ ول �سغريَة مع الإ�رضار، 

واأمثُل الأقوالمِ يف تعريفمِ الَكبائر 
نيا اأو  اأنَّها ما يَتتَُّب عليهمِ حُدّ يف الُدّ
وعيٌد يف الآخرةمِ اأو غ�سٌب اأو تهديٌد 

رقمِ  اأو لَعن، ومع اختمِالفمِ العلماءمِ والفمِ
يف مفهوممِ الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�سالمتمِهمِ من 
همِ  ه، ول�ستمِهارمِ حمِ الواردةمِ على غريمِ القوادمِ

لف. عنَد ال�َسّ

�ضرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 

مراقب ، قال تعاىل: اإَِنّ َرَبَّك 
اِد ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن ال�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  والالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ها  تركمِ على  يَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  اُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأثمِم،  تركها  على  اُل�سلم  اأ�رّض 

الوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ص  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمدااً  اُل�سلّي  ترَكها  �سواءاً  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهوااً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  الالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  والندوبات  الوؤّكدة، 
الوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعلمِ اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

اجتم�ع الأ�ضم�ء احل�ضنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء المكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ص كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعااً الوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

واللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص اأ�سيالاً 
تْنَتُُهْم اإمَِلّ اأَْن َقالُوا  ، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن فمِ
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�ضبب نزول �ضورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال اُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�ص، َمرُدّ  قال اُلف�رضمِّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سمِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ُ علَيهمِ و�سلََّم: ان�سمِ مِ �سلَّى اهلَلّ كنَي قالوا لر�سولمِ اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ ال�رضمِ
ي َلْ يَلمِْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َص �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد: الَّذمِ َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

دٌل، ولي�َص كمثلمِهمِ �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  ا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول عمِ َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفواً اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�ص كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

ي عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليْهمِ و�سلََّم، فقالوا:  تعاىل �سورة الإخال�ص. ، فُرومِ
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سمِ
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النــــــــــــــــــــــــــــــجم
العاملي جاكي �شان: دبي تفي بوعودها

 اأعرب النجم العاملي جاكي �سان، عن �سعادته بالعودة مرة اآخرى لدبي 
بعد ثالث �سنوات من زيارته الأوىل، لت�سوير جانب من فيلمه »فان 
جارد« اأوVanguard« ، للمخرج العاملي �ستانلي توجن، وبالتعاون مع 

�سركتي »�سنغهاي ليك�س اإنرتتينمنت« املحدودة، و«دبي الكاتراز«.
وي�سارك يف الفيلم نخبة من النجوم منهم يانغ يانغ وميا موكي ولون 
اآي وزينجتينج ت�سو وجاك�سون لو وميا، ويعود جاكي �سان وذلك بعد 
جتربته الناجحة الأوىل التي ا�ست�سافت دبي خاللها ت�سوير اأجزاء 

من فيلمه »كونغ فو يوغا« يف 2015.

لقاء  خالل  �شان  جاكي  وعرب 
اإعالمي نظمته جلنة دبي لالإنتاج 
التلفزيوين وال�شينمائي، عن تقديره 
الذي وجده يف دبي  الكبري  للدعم 
�شاركت  التي  اجلهات  جميع  ومن 
با�شلوب احرتايف و تعاون كبري يف 
لت�شوير  املالئمة  االأجواء  تهيئة 
متفرقة  مواقع  يف  الفيلم  م�شاهد 
يف دبي، ويف مقدمتهم مدينة دبي 

لال�شتوديوهات وجلنة دبي لالإنتاج 
واأكد  وال�شينمائي.  التلفزيوين 
مدينة  »دبي  اأن  العاملي  النجم 
عن  دوماً«،واأعرب  بوعودها  تفي 
دبي  يف  الت�شوير  بتجربة  اعتزازه 
»كنوغفو  فيلمه  مع  االأوىل  للمرة 
كان جناحها حافزاً  التي  و  يوجا« 
له الختيار دبي للمرة الثانية موقعا 
اجلديد  عمله  من  جانب  لت�شوير 

�شان  جاكي  ونوه  جارد«.  »فان 
اأفالم  جنوم  اأهم  اأحد  يعد  الذي 
احلركة يف تاريخ ال�شينما العاملية، 
للمدينة  املتطورة  التحية  بالبنية 
متميزة  مواقع  من  متلكه  وما 
للت�شوير  خمتارة  اأماكن  متثل 
عزمه  اإىل  م�شرياً  ال�شينمائي، 
امل�شتقبل  يف  التجربة  معاودة 
يف  االأفالم  من  مزيد  بت�شوير 

باأنها  و�شفها  التي  املدينة  هذه 
الراقي  واأ�شاد بامل�شتوى  »اآ�رشة«. 
ت�شاهي  التي  دبي  ال�شتوديوهات 
متاأكد  »اأنا  وقال:  عاملياً  االأرقى 
لت�شوير  لدبي  مراراً  �شاأعود  اأنني 
تنقلي  فخالل  االأعمال  من  مزيد 
اأراقب  يوم  يف جنبات املدينة كل 
االأبنية والطرق واملواقع املختلفة 
يف  بها  اال�شتفادة  ميكننا  التي 

والت�شويق  ت�شوير م�شاهد احلركة 
م�شاحة  االأماكن  تلك  ت�شكل  التي 
واال�شتديوهات  لتنفيذها،  جيدة 
التنظيم  من  كبري  قدر  على  هنا 
التي  العنا�رش  بجميع  مزودة  و 
املتطلبات  كل  وتوفر  نحتاجها 

التي ت�شمن لنا �شهولة العمل.
اأقيم  الذي  اللقاء  ذلك خالل  جاء 
لال�شتديوهات  دبي  مدينة  يف 

»فان  فيلم  تفا�شيل  عن  لالإعالن 
الذي   »Vanguard« اأو  جارد« 
الفرتة  دبي خالل  ت�شويره يف  يتم 
 22 اإىل  املا�شي  فيفري   26 من 
مار�ش اجلاري، مع نخبة كبرية من 
ممثاًل   20 عن  يزيد  وما  النجوم، 
بينهم  املحلية،  املواهب  من 
باالإ�شافة  رئي�شني،  ممثلني  ع�رشة 

اإىل اأكرث من 500 ممثل ثانوي.

 رحيل اأ�شطورة ال�شينما ال�شوفيتية 
املخرج مارلني خوت�شييبف

والرو�شي  ال�شوفيتي  ال�شينمائي  املخرج  املوت  غّيب 

مارلني خوت�شييف، الذي انطلقت م�شريته االإبداعية يف 

خم�شينات القرن املا�شي باإخراج فيلم »الربيع يف �شارع 

اأن  الرو�شي،  ال�شينما  فناين  احتاد  واأفاد  زاريت�شنايا«. 

خوت�شييف تويف �شباح اليوم يف اأحد م�شت�شفيات مو�شكو 

�شارع  يف  »الربيع  فيلم  اإخراجه  بعد  ناهز   عمر  عن 

وعامل.  مدر�شة  معلمة  بني  حب  ق�شة  عن  زاري�شنايا« 

اإيليت�ش«  »�شاحة  وفيلم  »مطر متوز«،  بفيلم  ا�شتهر  كما 

الذي اأ�شبح بالن�شبة للمثقفني ال�شوفيت راية حملوها يف 

و�شارك مارلني خوت�شييف  ال�شتالينية.  النزعة  مناه�شة 

فيلم  �شيناريو  وكتابة  واإخراج  ت�شوير  يف  اأعماله  باآخر 

بني  حوار  حول  اأحداثه  تدور  الذي  امل�شاء«،  يف  »لي�ش 

واأنطون ت�شيخوف  تول�شتوي،  ليف  اأديبي رو�شيا والعامل 
يبحث امل�شاكل اليومية التي تهم الرو�ش.

 م�شاركة الفنان م�شطفى بو�شنة يف امللتقى
 الت�شكيلي العربي الثالث بالدوحة

   ي�شارك الفنان الت�شكيلي اجلزائري م�شطفى بو�شنة يف  
تنظمه  الذي  الثالث  العربي  الت�شكيلي  امللتقى  فعاليات 
اجلمعية القطرية للفنون الت�شكيلية ابتكار ابتداء من  يوم 
و  ر�شام  بو�شنة  الفنان م�شطفى   . ال27  واىل غاية  االحد 
اجلميلة  للفنون  العليا  املدر�شة  اىل  دخل  م�شور  و  نحات 
الت�شكيلي   الفن  قواعد  تعلم  حيث  العا�شمة  باجلزائر 
امثال  من  الر�شامني  كبار  يدي   على  الري�شة  ومداعبة  
مثل م�شطفى عيدود و ديني�ش ما رتيناز.   متيز امل�شار 

معار�ش  اقام عدة  بالنجاح حيث  بو�شنة  الفني مل�شطفى 
اعماله  الخر  معر�شا  اقام  قد  و  اجلزائر  خارج  و  داخل 
العا�شمة.  باجلزائر  املا�شي   نوفمرب  يف  »حديقةاالنور« 
الثالث  العربي  الت�شكيلي  امللتقى  برنامج  فان   للتذكري 
التي  الفنية  واملدار�ش  للم�شاركني  تعريف  تقدمي  ي�شمل 
اإليها . وي�شارك يف امللتقى قرابة ال30 فنانا من  ينتمون 
الكويت و م�رش و العراق و  املغرب و تون�ش و غريها من 

البلدان العربية اىل جانب فناين البلد املنظم.

 كارمن �شليمان تطرح
 »ال�شاعة بتاعة قبل النوم«

طرحت كارمن �شليمان اأحدث اأغانيها »ال�شاعة بتاعة قبل النوم«، على 
قناتها الر�شمية بيوتيوب. اأغنية »ال�شاعة بتاعة قبل النوم« من كلمات 
حممد فتحي، واأحلان طارق �شم�ش، وتوزيع اأ�شامة �شامي، وتعد هذه 
االأغنية، جتربة االإنتاج االأوىل لزوجها امللحن م�شطفى جاد. تخطت 

اأغنية »ال�شاعة بتاعة قبل النوم« 40 األف م�شاهدة، بعد �شاعات من 
طرحها. 

املغني ليجند: ترامب ُمطالب بالعتذار

 

 بعد مذبحة نيوزيلندا

   اعترب املغني االأمريكي جون ليجند، اأن 
مطالب  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ش 
نيوزيلندا  مذبحة  عن  للجميع،  باالعتذار 
خلطاب  تبنيه  ب�شبب  وذلك  االأخرية، 
بح�شب  امل�شلمني،  �شد  والعنف  الكراهية 

تعبريه.
ترامب،  دونالد  تناق�ش  اإىل  ليجند  ولفت 
نيوزيلندا  م�شجد  لهجوم  و�شفه  بعد  وذلك 
ي�شف  الذي  الوقت  يف  املرعب،  باحلادث 
فيه قوافل املهاجرين والالجئني »بالغزو«.

الروؤ�شاء  يتبنى  »عندما  ليجند  وتابع 
واملكانة  النفوذ  هذا  بنف�ش  واأ�شخا�ش 
من  فاإنه  املفاهيم،  تلك  مثل  ال�شيا�شية 
نف�ش  ينتهجون  اآخرين  جتد  اأن  الطبيعي 

االإيديولوجية البغي�شة«.
على  ترامب  حر�ش  اإىل  ليجند  اأ�شار  كما 
القومية  ارتفاع  توؤكد  مزاعم  اأي  اإبعاد 
البي�شاء، باعتبارها امل�شوؤول االأ�شا�شي عن 
قيام منفذ الهجوم نيوزيالند بجرميته، اإال 

اأن ذلك لي�ش حقيقياً«.

مغردون ي�شخرون من »ذات يوم يف هوليوود«  
للنجمان دي كابريو وبراد بيت

مواقع  على  املتابعني  من  عدد  انتقد     
بعد  »�شوين«،  �رشكة  االجتماعي  التوا�شل 
لفيلمها  االأول  الدعائي  املل�شق  طرح 
الذي  هوليوود«  يف  يوم  »ذات  املرتقب 
دي  ليوناردو  النجمان  بطولته  يج�شد 
كابريو، وبراد بيت، معتربين اأن املل�شق مل 
توقعاتهم. و�شخر جمهور  اإىل م�شتوى  يرق 
�شورة  من  كابريو،  دي  ليوناردو  النجم 
ن�رشها  بعد  للفيلم،  الرتويجي  املل�شق 
اإىل  بـ«تويرت«، حيث يظهر فيه  عرب ح�شابه 
اإىل  تعود  واأزياء  مبالب�ش  بيت  براد  جانب 

ا�شتخدام  زيادة  منتقدين  ال�شتينات،  فرتة 
ب�شكل  »الفوتو�شوب«  ال�شور  تعديل  برنامج 
املل�شق  اأن  اآخرون  اعترب  فيما  فيه.  مبالغ 
وقيمته،  الفيلم  جودة  يعك�ش  ال  الدعائي 
املتابعني،  اأحد  به  غرد  ما  بح�شب  وذلك 
الفتاً اإىل اأنه ح�رش بع�ش كوالي�ش ت�شويره يف 
مدينة لو�ش اأجنلي�ش، وا�شفاً تلك امل�شاهد  
ال�رشكة  ك�شفت  املقابل،  يف  بـ«امللحمية«. 
املنتجة عن موعد طرح الفيلم املقرر يوم 
من  عامني  بعد  وذلك  املقبل،  26  جويلية 

بداية االإعداد له وت�شويره.

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية اجللفة
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة

اجللفة يف:19 مار�ش2019
م�شلحة التنظيم العام

مكتب االإنتخابات واجلمعيات
رقم: 10/م ت �ش ع/م ت ع/م ج ا 2019

و�سل اإ�سهاري لتجديد جمعية 

طبقا الأحكام املادة 08 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات، مت جتديد اجلمعية 

امل�شماة: اجلمعية الوالئية االأكادميية الريا�شية لوالية باجللفة 
الكائن مقرها بـ: املركب اجلواري اخلونية باجللفة. طابعها: 
ريا�شي. جمال ن�شاطها: والئي. برئا�شة ال�شيد )ة(: خر�شي 

حممد اأنور. املولود )ة( بتاريخ: 1975/02/10 اجللفة. ال�شاكن 
)ة(: حي قناين 139/07 اجللفة.

الو�سط:2019/03/20

اإ�شهار



�شركة  يف  دوالر  مليون   700 ت�شتثمر   �أمازون 
“ريفيان” �لكهربائية  �ل�شيار�ت  �شناعة 

�سابق  خرب  يف  نوهنا  قد  كنا 
عن  املا�سي  الأ�سبوع  بداية 
اأمازون  ل�رشكة  مفاو�سات 
لال�ستثمار  موتورز  وجرنال 
النا�سئة  ريفيان  �رشكة  يف 
�سناعة  يف  واملخت�سة 
وننوه  الكهربائية  ال�سيارات 
هنا لخت�سا�سها يف ال�ساحنات 
لتقوم  اأب،  البيك  اأو  ال�سغرية 
بـ  بال�ستثمار  بالفعل  اأمازون 

700 مليون دولر يف ال�رشكة.
اأي  عن  الك�سف  يتم  مل  فيما 
ال�ستثمار  �سفقة  بنود  من 
للمعلومات  بالرجوع  هذه؛ لكن 
اأمازون  لعل  م�سبقاً  امل�ساعة 
ال�رشكة  يف  اأ�سهماً  �ستملك 
هذا  ا�ستثمارها  مقابل 
لعب  م�ستقباًل  �ستخولها 
�سناعة  �سوق  يف  اأكرب  دوراً 
ال�سيارات الكهربائية. ول�سيما 

و  R1T ريفيان  اإ�سداري  اأن 
منذ  ك�سفتهما  التي   RIS
لقيا  قد  اأ�سهر  الثالثة  قرابة 
ا�ستح�ساناً كبرياً لأدائهما العايل 
وقدرتهما على امل�سري مل�سافة 
كبرية على ال�سحنة الواحدة مما 
ي�سري طبعاً اإىل ب�سمة م�ستقبلية 
م�سمار  يف  لل�رشكة  واعدة 
ال�سوق. وقد  املناف�سة يف هذا 
ل�رشكة  التنفيذي  املدير  عرب 

التي  احلما�سة  كم  عن  ريفيان 
اأمازون  لإن�سمام  بها  يتحلون 
لهم يف رحلة �سناعة منتجاتهم 
فيما  تعبريه.  عد  على  التقنية 
اإ�سافة  ال�ستثمار  هذا  يعد 
ال�رشكتني يف جميع  لكال  كبرية 
اأكرب،  جناحاً  ليحققا  الأحوال 
يف الوقت الذي يتوقع اأن تطلق 
بداية   RISو  R1T لـ  ريفيان 

العام القادم 2020.

 Model Y ت�شال تك�شف عن �شيارتها �لكهربائية

عن  ت�سال  �رشكة  ك�سفت 
اجلديدة  الكهربائية  �سيارتها 
Model Y يف لو�س اأجنلو�س 
والتي تعترب ال�سيارة الكهربائية 
ال�رشكة  تاريخ  يف  اخلام�سة 
وتتبع الطراز الريا�سي متعدد 
كرو�س-اأوفر  املوا�سفات 
خالل  ال�سوق  �ست�سل  حيث 

العام القادم 2020.
التنفيذي  املدير  وو�سح 

لت�سال اإليون ما�سك اأن معدل 
ال�سري يف Model Y �سي�سل 
مل�سافة 300 ميل على �سحنة 
ال�رشكة  �ستوفر  البطارية كما 
4 ن�سخ من ال�سيارة تتباين يف 
املدعومة  منها  موا�سفاتها، 
مببلغ  �ستكون  ثنائي  مبحرك 
الأداء  ون�سخة  دولر   51000
العايل بـ 60000 دولر و�سيتم 
 ،2020 خريف  يف  توفريهما 

الثمن  رخي�سة  الن�سخة  اأما 
املوا�سفات  ذات  والأخرى 
مبعدل  �ستكونان  املعيارية 
قطع م�سافة 230 ميل و�سيبلغ 
لن  لكن  دولر   39000 ثمنهما 
ال�سوق قبل  يتم توفريهما يف 

عام 2021.
امل�سبق  للطلب  بالن�سبة  اأما 
فتحت  فقد  ال�سيارة  على 
عرب  للراغبني  الباب  ال�رشكة 

وح�سب   ، اللكرتوين  موقعها 
�سي�سمل  ال�رشكة  اأعلنت  ما 
ن�سخ  جميع  امل�سبق  الطلب 
الن�سخة  عدا  ما  ال�سيارة 
الأ�سا�سية الأقل �سعراً مقابل 
حيث  دولر،   2500 اإيداع 
الكماليات  جميع  �ستكون 
ن�سخ  مع  للطلب  متوفرة 
عرب  الثالثة   Model Y

املوقع. 
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فولك�س و�جن جولف 2020 
�جلديدة كليًا تظهر �أثناء �ختبارها

 �جلي�س �الأمريكي يطور
  تقنية توقف �ل�شيار�ت

 فجائيا �أثناء حتركها

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�س  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  كمة  اأغطية محُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  مدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�س  تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
الإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
الأمامية،  والنوافذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  واأعر�س  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�س 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�سية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�ساحة الركاب باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�سال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
وم�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�س  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من مركات التريبو ون�سخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�س 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
الأخرية،  بالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�س فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.
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يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني مثل �شاومي 
و ا�شو�س ف�شاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�شابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�شة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�شوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�شب امل�شدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�ش�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�شواق  ف�شاًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�شور  هواوي  �شتعزز  القوي 
مبلحقات ر�شمية ت�شاعد على منح امل�شتخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �شيتم الك�شف عنه 
�شيكون  التوقعات  �شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�شحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�شنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�شف  �شيتم 
كما جرت العادة.

 »mobile-review« موقع  ك�شفت 
اأبرز  عن  التقنية  ب�شوؤون  املتخ�ش�س 
اأحدث   ،»20  Honor« موا�شفات 
واأقوى هواتف �رشكة »Huawei« الذي 

�شيطرح يف الأ�شواق قريبا.
الهاتف  لهذا  الأداء  �رشعة  و�شي�شمن 
 ،»980  HiSilicon Kirin« معالج 
 6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة  النوى،  ثماين 
و256   128 داخلية  وذكرة  غيغابايت،  و8 

ميللي   3650 ب�شعة  وبطارية  جيغابايت، 
تعمل مع  ال�رشيع،  ال�شحن  اأمبري، مبيزة 
هذا  �شيزود  كما  واط.   22.5 �شاحن 
مبقا�س   ،»OLED« ب�شا�شة  الهاتف 
وهيكل   ،FullHD+ ودقة  بو�شة،   6.1
حممي  والغبار،  للماء  مقاوم  زجاجي 
واخلدو�س،  لل�شدمات  م�شاد  بزجاج 
ومنفذي  الت�شال،  لبطاقات  ومنفذين 
ملم«  و«3.5   »USB Type-C«

لل�شماعات.
اأما الكامريا الأ�شا�شية له ف�شتكون ثالثية 
بدقة )48+20+8( ميغابيك�شل، والكامريا 
و�شيبلغ  ميغابيك�شل.   32 بدقة  الأمامية 
 128/6 بذاكرة  املزودة  الن�شخة  �شعر 
الن�شخة  اأما  دولرا،   447 غيغابايت 
ف�شعرها  غيغابايت   128/8 بذاكرة 
الن�شخة  اأما  دولرات،    507 �شيكون 

بذاكرة 256/8 فبـ 556 دولرا.

»Huawei« تتحدى �شركات 
الهواتف بجهاز متطور

»AGM X3«.. هاتف ع�شكري 
من اأكرث الأجهزة متانة يف العامل

ا�شتعر�س موقع »mobile-review« املتخ�ش�س ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�س 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�س، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�س 6 بو�شات، ودقة عر�س 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�شركة هواوي تعمل على هاتف ذكي 
خم�ش�ص لاللعاب

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رشة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رشاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رش  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�شفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�ص 
املعطوبة

اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات 
املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه 
العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، 

حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا 
اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو 

اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل 
»في�س اآي دي« اأمر غري متوقع، اإل اأن العديد 

من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل 
الكامريا اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« 

اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.



و فتحت امل�صالح الأمنية حتقيقا معمقا 
هوية  حتديد  و  املتورطني  ملعرفة 
اقتحام  على  اأقدموا  الذين  املتورطني، 
مبلغ  جتهيزه  عملية  كلفت  الذي  املقر 
م�صدر  ك�صفه  ح�صبما  �صنتيم  مليون   700
ل«الو�صط«،  بئر اجلري  بلدية  من  م�صوؤول 
و  النوافذ  و  للزجاج  كلي  حتطيم  مت  اأين 
قبل  الكرا�صي من  و  املكاتب  و  الكرا�صي 

جمموعة من ال�صباب .
ب�صدة  احلي  �صكان  ا�صتنكر  قد  و  هذا 
املعزولة  و  بال�صنيعة  وو�صفوها  الواقعة 
�صفوف  يف  اخلوف  زرع  هدفها  اأن  و 

التنفيذي  امل�صوؤول  جهته  من  و  ال�صعب، 
الغرب  عا�صمة  �صوؤون  ت�صيري  عن  الأول 

توقيف  مولود �رضيفي �صدد على �رضورة 
الفاعلني و معاقبتهم على عملهم الدينء .

�أ بن عطية

كان من �ملقرر تد�سينها �أم�س، من قبل �لو�يل و �لأ�سرة �لثورية

ملثمون يقتحمون مكتبة و يخربون حمتوياتها بوهران
�سرعت م�ساء �أول �أم�س، م�سالح كتيبة �لدرك �لوطني على م�ستوى حي بن د�ود �ملعروف ب«�سيدي �لب�سري« �لتابع �إد�ريا 

لبلدية بئر �جلري �سرقي وهر�ن، على فتح حتقيق معمق عقب قيام جمهولني  ملثمني على �قتحام مقر مكتبة حديثة �لت�سييد 
و قامو� بتحطيم �لزجاج و حمتويات �ملكتبة �لتي كان من �ملفرت�س �أن يد�سنها �أم�س، و�يل ولية وهر�ن مولود �سريفي مرفقا 

بال�سلطات �لولئية ،و �لع�سكرية و�لأ�سرة �لثورية �حتفال بذكرى عيد �لن�سر.

م�سالح �أمن تب�سة

حجز دراجة نارية  
يطاردها الأنرتبول
بالأنرتبول  املحلي  الربط  خلية  متكنت   

التابعة للم�صلحة الولئية لل�رضطة الق�صائية 

توقيف  من  اأم�س  نهار  تب�صة   ولية  باأمن  

ب�صدد  كان  �صنة   25 العمر  من  يبلغ  �صخ�س 
العيون  راأ�س  مبركز  الوطني  الرتاب  مغادرة 
باجتاه البلد املجاورة تون�س على منت دراجة 

كانت  الكبري  من احلجم   Kawasaki نارية 

دولة  من  م�رضوقة  كونها  دويل   بحث  حمل 
اأملانيا على هذا الأ�صا�س قامت خلية الربط 

املحلي بالأنرتبول التابعة للم�صلحة الولئية 

لل�رضطة الق�صائية من فتح حتقيق يف الق�صية  

�رضح اأنه قام باقتناء الدراجة من قبل �صخ�س 
اآخر يبلغ من العمر 21 �صنة مببلغ مايل قدره 

80 مليون دينار جزائري موؤكدا اأنه بعد اإمتام 
حمل  الدراجة  بعر�س  قام  البيع  اإجراءات 

اأكد على  الذي  التحقيق على خبري املناجم 

لي�س  ال�صحية  وان  النارية    الدراجة  �صحة 
بحث  حمل  النارية  الدراجة  باأن  علم  لديه  

من ال�رضط الدولية ليتم ت�صليمها  اإىل قاب�س 
الذي  التحقيق  خالل  ومن  بتب�صة  اجلمارك 

بالأتربول(  املحلي  الربط  خلية  اأجنزته 

بالأمر يف جرم )حيازة  ات�صح تورط املعني 

دراجة نارية ذات من�صاأ اأجنبي بطريقة غري 
ما  بدليل   ) اخلارج  �رضعية حمل �رضقة من 
التي تفيد  جاء بقاعدة املعطيات الأنرتبول 
دولة  من  املذكورة حمل �رضقة  الدراجة  اأن 

اأملانيا و اأنها حمل بحث دويل

ع/ ر�سيد 

�مل�ست�سفى �جلامعي بوهر�ن 

اإجراء 14 عملية لزرع قوقعة الأذن 

بعد رو�ج معلومات بخ�سو�س ذلك

اأويحيى يكذب عر�ض فيلته للبيع و  مغادرته اجلزائر

�لعا�سمة

اجتماع  اإ�سباين - كوبي مبعهد �سريفنتا�ض 

م�ستغامن 

اأول مفرزة متخ�س�سة يف مكافحة حرائق الغابات

�لبويرة 

ندرة اأكيا�ض احلليب  من جديد 

�أمن �لعا�سمة

حجز 05 �سيارات و�ساحنة و 06 هواتف نّقالة 

ا�صتفاد 14 طفال خالل الأ�صبوع املا�صي 
من عمليات زرع قوقعة الأذن خالل عمليات 
مل�صلحة  الطبي  الفريق  باإ�رضاف  متت 
بامل�صت�صفى  واحلنجرة  والأنف  الأذن 
خلية  من  علم  ح�صبما  بوهران،  اجلامعي 
و  ال�صحية.  املوؤ�ص�صة  لهذه  الإت�صال 

منها  ا�صتفاد  التي  العمليات  هذه  متت 
البالد،  اأطفال من عدة وليات من غرب 
الأطفال  اإنعا�س  م�صلحة  مع  بالتعاون 
بامل�صت�صفى اجلامعي بوهران و مب�صاعدة 
رئي�س  فريد،  بوجناح  املخت�س  الأ�صتاذ 
اأمرا�س الأذن والأنف واحلنجرة  م�صلحة 

بامل�صت�صفى اجلامعي لبجاية، وتاأتي هذه 
العملية يف اإطار ا�صرتاتيجية وزارة ال�صحة 
جلعل  امل�صت�صفيات  اإ�صالح  و  ال�صكان  و 
امل�صت�صفى اجلامعي بوهران مرجعا لزرع 
اجلامعي  امل�صت�صفى  كان  بعدما  القوقعة 
الذي  الغربية  اجلهة  يف  الوحيد  لتلم�صان 

املخت�صني  وح�صب  العمليات  هذه  يجري 
على  لالأطفال  املبكر  الت�صخي�س  فاإن 
م�صتوى م�صالح ووحدات الأطفال حديثي 
لتجنيبهم  الأجنع  الو�صيلة  هي  الولدة، 
واإعاقة قد تكون م�صتدمية، وفقا  ال�صمم 

للم�صدر ذاته.

الوطني  للتجمع  العام  الأمني  كذب   
بيع  عزمه  خرب  اأويحيى  اأحمد  الدميقراطي 
اأو  اجلزائر،  ملغادرة  تاأهبا  ال�صخ�صي  منزله 
يف  لال�صتقرار  البلد  مبغادرة  تفكريه  حتى 
اإ�صاعات ل  باأن هذه الأخبار  اخلارج، م�صريا 

اأ�صا�س لها من ال�صحة .
 وقال اأحمد اأويحيى من خالل بيان له" اأحمد 

من�صبه  ترك   1993 �صنة  الذي ف�صل  اأويحيى 
ك�صفري ليلتحق باأر�س الوطن خلدمة اجلزائر، 
املاأ�صاة  �صنوات  طوال  لها  مغادرته  وعدم 
اليوم  يفكر  الذي  بال�صخ�س  لي�س  الوطنية، 
وياأتي  عنه".  بديل  ل  الذي  بلده  هجرة  يف 
عن  اأنباء  تداول  على  تعقيبا  الأرندي،  بيان 
بيعه ملنزله ال�صخ�صي الواقع بحيدرة باأعايل 

اإطار  يف  اجلزائر،  ملغادرة  تاأهبا  العا�صمة، 
النظام  على  حم�صوبون  اأعمال  رجال  �رضوع 
ت�صفية ممتالكتهم،  وم�صوؤولون حكوميون يف 
وكذا عر�س عقارات تعود ملكيتها لعائالتهم 
يف العا�صمة للبيع، تزامنا مع احلراك ال�صعبي 

الذي تعرفه اجلزائر يوم 22 فيفري.
�إميان لو��س

الإ�صباين  الجتماع  عقد  �صيتم    
»الكوبي  الثاين  الالتيني   الأمريكي 
�رضفانت�س  معهد  يف  الأربعاء  اليوم    «

من  املبادرة   هذه  وتاأتي  بالعا�صمة 
بالتعاون  وذلك  اإ�صبانيا  �صفارة  طرف 

مع �صفارة كوبا  يف اجلزائر.

بولية  املقبلة  ال�صائفة  خالل  �صيتم 
اأول مفرزة متخ�ص�صة  اإن�صاء  م�صتغامن 
يف مكافحة حرائق الغابات واملحا�صيل 
اليوم  عنه  اأعلن  ح�صبما  الزراعية، 
للحماية  الولئي  املدير  الثالثاء 
ح�صاين  اأحمد  العقيد  وقال  املدنية 
الرئي�صية  بالوحدة  اأقيم  حفل  خالل 
مبنا�صبة  مب�صتغامن  املدنية   للحماية 
اليوم املغاربي لهذا ال�صلك )18 مار�س 
من كل �صنة(، اأن »هذه املفرزة املتكونة 

من 13 مركبة و40 عون للتدخل �صتعمل 
وترقية  الغابي  الغطاء  تثمني  على 
وتاأمني  الغابية  ال�صياحة  ومرافقة 
»اإن�صاء  اأن  وذكر  ال�صطياف.«  مو�صم 
باملنطقة  بوزيان  باأولد  املفرزة  هذه 
ال�رضقية لولية م�صتغامن جاء يف اإطار 
واملقرات  املرافق  اإح�صاء  م�رضوع 
ال�صاغرة واإعادة ا�صتغاللها ونظرا لأن 

الغابية  امل�صاحات  من  املائة  يف   50
توجد بهذه اجلهة.«

 ت�صهد مدينة البويرة منذ اأيام ندرة كبرية 
املحالت  كامل  يف   احلليب  مادة  يف  
التجارية ، حيث رجعت من جديد ظاهرة 

الطوابري و البيع باملرافقة يف ظل الغياب 
التام لأعوان  املراقبة ملديرية التجارة .

ز. م

 )06( اجلزائر،  ولية  اأمن  م�صالح 
ق�صية  يف  فيهم  م�صتبه  اأ�صخا�س 
ارتكاب  لغر�س  اأ�رضار  جمعية  تكوين 
مبلغ  حجز  مّت  كما  ال�رضقة،  جناية 
مايل قدره )09( ماليني �صنتيم، )05( 
�صيارات، �صاحنة و)06( هواتف نّقالة.
بعد  اأطوارها  انطلقت  احلال  ق�صية 
الق�صائية  ال�رضطة  فرقة  اإخطار 
الإدارية  املقاطعة  لأمن  التابعة 

املواطنني  اأحد  بتعّر�س  التوتة،  لبئر 
 )02( جتاوز  مايل  مبلغ  يف  لل�رضقة 
الفرقة  عنا�رض  لتبا�رض  �صنتيم،  مليار 
اأن  تبنّي  حيث  الأولية،  حترّياتها 
ة  خا�صّ ب�رضكة  عامل  هو  ال�صحية 
اإىل  املايل  املبلغ  نقل  ب�صدد  كان 
م�صرّي امل�صنع م�صتعمال �صيارة نفعية، 
جمهولني  قبل  من  بتوقيفه  ليتفاجاأ 

�صلبوا منه املبلغ املايل.
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�لوليد بن طالل

اأفل�ست مرتني وخ�سرت 
20.5 مليار دولر 

طالل  بن  الوليد  ال�صعودي  الأمري  ك�صف 
ع�رضات  وخ�صارته  لالإفال�س  تعر�صه  عن 
اأنه  اإىل  م�صريا  �صابق،  وقت  يف  املليارات 
بف�صل  اخل�صائر  تلك  من  النهو�س  ا�صتطاع 
املثابرة على العمل ووجود فريق عمل كفء، 
وقال يف حديث بثت الثنني »روتانا خليجية«: 
»لقد اأفل�صت مرتني من قبل، ويف كل مرة كنت  
20.5 مليار دولر هي جمرد خ�صارة ورقية«.

الأمري  اأرجع  ثروته  انخفا�س  �صبب  وعن 
ال�صعودي ذلك ب�صكل رئي�صي اإىل تراجع قيمة 
»جزءا  اإن  وقال،  القاب�صة،  اململكة  اأ�صهم 
وهذا  القاب�صة  اململكة  يف  ثروتي  من  كبريا 
ا�صتثمار �صعودي، و�صهم ال�رضكة بلغ يف ذروته 
28 ريال، لكنه تراجعه بعد ذلك ليبلغ الآن 7 
اأن يكون  – 8 ريالت«ونفى الأمري ال�صعودي، 
احتجازه يف »الريتز« �صببا يف انخف�س ثروته 
 11 اإىل  انخف�س  القاب�صة  اململكة  �صهم  لأن 
اأ�صهم  ميلك  اأنه  موؤكدا  الحتجاز،  قبل  ريال 

القاب�صة بن�صبة %100.

�لعر�س �جلديد و�لد�ئم 
 Ooredoo ل »La Switch«

 ...»La Switch« مع
عودة النرتنت غري 

املحدودة  
الأنرتنت غري   « الرتويجي  بعد جناح عر�صها 
املحدودة مدى احلياة«، و دائما يف ال�صتماع 
لزبائنها، تُطلق Ooredoo عر�صها الدائم ما 
بعد الدفع » La Switch « التي متنح الأنرتنت 
غري املحدودة مدى احلياة* و مكاملات غري 
حمدودة 24�صا /24.  ومينح العر�س الدائم » 
La Switch «، للزبائن فر�صة ال�صتفادة من 
،و كذا من  اأنرتنت غري حمدودة مدى احلياة 
جلميع  وُمكيف  مرن  حمدودة.  غري  مكاملات 
 »La Switch« عر�س  يقرتح  الحتياجات، 
جزافية  اأر�صدة  ثالثة  يف  املزايا  من  العديد 
ي�صتفيد   :  1500  La Switch• لالختيار:  
الزبون من 50 جيغا اأوكتي  )Go(من النرتنت 
يف ال�صهر و مكاملات غري حمدودة 24�صا/24 
 10 و  كر�صيد  دج  و1500   Ooredoo نحو 
 La Switch• .دقائق مكاملات نحو اخلارج
اأوكتي   جيغا   120 من  الزبون  ي�صتفيد   :  2500
مكاملات  و  ال�صهر  يف  النرتنت  )Go(من 
 Ooredoo نحو  24�صا/24  حمدودة  غري 
مكاملات   دقيقة   30 و  كر�صيد،  دج  و2500 
ي�صتفيد   :  4000 La Switch• نحو اخلارج. 
ومكاملات  حمدودة  غري  انرتنت  من  الزبون 
و   Ooredoo نحو  24�صا/24  حمدودة  غري 
نحو  مكاملات  دقيقة  و50  كر�صيد،  دج   4000
يف  امل�صرتكني  الزبائن  ي�صتفيد  كما  اخلارج. 
اأخرى  »La Switch« من عدة مزايا  عر�س 
والنرتنت  الر�صيد  جمع  •اإمكانية  وهي: 
املوايل.   ال�صهر  يف  وا�صتعمالهما  املتبقيني 
ر�صيد  من  وقت،  اأي  يف  النتقال،  •اإمكانية 

جزايف اإىل اآخر وذلك على الهاتف النقال.
�رضيحة  مع  النرتنت  مقا�صمة  •اإمكانية 
SIM لالأنرتنت ثانية متوفرة ب�صعر 500 دج. 
يف  متوفر   »La Switch« الدائم  العر�س 
جميع ف�صاءات Ooredoo، و حمالت �صيتي 
خدمات  وف�صاءات    )City Shop( �صوب 
Ooredoo و نقاط البيع املعتمدة عرب كامل 

الرتاب الوطني.
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